Publicat pe 30.10.2018
ADDENDUM nr. 3
La Apelul nr. MAP/01/03.04.2018, aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare,
Domeniul de Interveníe DI1, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la
nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, responsabilă
pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, vă informează că
pentru Apelul de subproiecte cu nr. MAP/01/03.04.2018, faza de Formulare de Aplicare, Domeniul
de Intervenție DI 1. - Construirea unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a
gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare / peletizare, publicat la adresa
www.apepaduri.gov.ro și la adresa www.inpcp.ro, cu termen de depunere a aplicațiilor până pe
data de 31.10.2018, ora 1700, Ministerul Apelor și Pădurilor a aprobat
PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE DOAR PENTRU ACTUL ADMINISTRATIV AL
AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2018, ora
1700 .
Termenul limită pentru depunerea Formularelor de Aplicare rămâne data de 31.10.2018, ora
1700.
În Lista de verificare a documentelor obligatorii, la nr. crt. 14, descrierea din coloana ”Denumire
document obligatoriu*)” va avea următorul conținut:
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14. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. Este
acceptabil să înceapă procesul de evaluare pe baza dovezii că s-a transmis
documentația de solicitare a emiterii actului administrativ către autoritatea de
protecția mediului, dar evaluarea nu se poate finaliza până ce acest act nu a fost
emis și transmis la UMP-INPC. Termenul final până la care poate fi transmis este
data de 29.11.2018, ora 1700 .
Pentru Formularele de Aplicare Tip 3, se atașează autorizația de funcționare a
investiției deja existente, emisă de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului. Este acceptabil să se deruleze procesul de evaluare și aprobare pe baza
dovezii că s-a transmis documentația de solicitare a emiterii actului administrativ
către autoritatea de protecția mediului, și această dovadă este însoțită de o
Declarație-angajament conform modelului de mai jos.
Subproiectele depuse până la termenul limită al Apelului, pentru care se depun la UMP-INPC în
acest termen actele administrative emise de autoritatea de protecția mediului solicitate prin Apel
și pentru care nu este necesară aplicarea procedurii de reevaluare, constituie Tranșa nr. 3 de
subproiecte.
Subproiectele depuse până la termenul limită al apelului și pentru care în perioada 01.11.2018 –
29.11.2018 se vor depune la UMP-INPC actele administrative emise de autoritatea de protecția
mediului, precum și subproiectele care necesită aplicarea procedurii de reevaluare ca urmare

a faptului că sunt necesare clarificări/completări/modificări de amploare a aplicațiilor depuse
inițial pentru a le aduce la conformitatea impusă de HG nr 907/2016, Ghidul Solicitantului sau
procedurile aprobate, constituie Tranșa nr. 4 de subproiecte.
Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobarea la finanțare se face în ordinea tranșelor
iar în cadrul unei tranșe, în ordinea punctajelor obținute la procesul de evaluare. Pentru punctaje
egale în cadrul unei tranșe, departajarea se face în funcție de numărul de UVM, fiind avantajos un
număr de UVM mai mare.

