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Anexa nr. 3
INSTRUCłIUNI PRIVIND EMITEREA AVIZELOR LA PLANURILE DE FEZABILITATE ŞI LA PROIECTELE DE
ARHITECTURĂ FAZA PAC PENTRU PROIECTELE SPECIFICE MĂSURII 322 „RENOVAREA, DEZVOLTAREA

SATELOR ŞI ÎMBUNĂTĂłIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ŞI POPULAłIA 
RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE ŞI MĂSURII 313 „ÎNCURAJAREA ACTIVITĂłILOR

TURISTICE”
                                        

1. Prevederile  hotătărârii  Colegiului  director,  la  care  prezentele  instrucŃiuni  sunt  anexă,
sunt valabile şi pentru investiŃiile/proiectele pe Măsura 322b pentru care de la această
dată se solicită acest tip de aviz (pentru faza SF şi faza PAC). Avizele cu recomandări
eliberate până acum pe Măsura 322b rămân valabile. De acum înainte investiŃiile şi pe
Măsura 322b se vor emite conform prezentelor instrucŃiuni.

2. Prevederile  legale  privind  studiul  de  fezabilitate  sunt  prevăzute  în  HG  28/2008  privind
aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice,
precum şi  a  structurii  şi  metodologiei  de elaborare  a devizului  general  pentru  obiective  de
investiŃii şi lucrări de intervenŃii. (HG 28/2008 este publicată în MOF 48 din 22 ian. 2008.

3. Prevederile legale privind avizul eliberat de filialele teritoriale sunt cele din HG 732/2008 pentru
modificarea şi copletarea HG 224/2008  privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanŃate din Fondul European Agricol  pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. (HG 732/2008 este publicată în MOF 533 din 15 iulie
2008, iar HG 224/2008 este publicată în MOF nr. 176 din 7 martie 2008).

4. În  prima fază,  beneficiarii  proiectelor pe Măsura 313 şi  Măsura 322b vor solicita eliberarea
avizului la faza SF. Se verifică: documentaŃia SF să fie completă; acele criterii din Anexa 2
relevante pentru SF. Se eliberează avizul prin completarea doar a părŃii de formular referitoare
la  SF  şi  se  ataşează  Anexa  nr.  2. (FIŞA  TEHNICĂ  DE  VERIFICARE  A  CRITERIULUI
ÎNCADRAREA  ÎN  SPECIFICUL  ARHITECTURII  LOCALE),  semnată  la  final  de  beneficiarul
proiectului/solicitantul de fonduri că a luat la cunoştinŃă. În cazul în care la documentaŃia SF
consideraŃi  că  se pot  formula  şi  alte  recomandări  decât  cele  din  fişă,  le  puteŃi  formula  cu
condiŃia să comunicaŃi solicitantului argumentele. Aceste noi recomandări vor fi înscrise în
fişa tehnică pct. A, inclusiv argumentele. Vă rugăm să atrageŃi atenŃia beneficiarilor că toate
recomandările/exigenŃele  din  fişa  tehnică  a  Anexei  2  trebuie  respectate  la  elaborarea
proiectului de arhitectură în cazul clădirilor noi şi extinderilor. În cazul modernizărilor, nu toate
condiŃiile trebuie respectate. Acest lucru este specificat în formularul de recomandari prin textul
„Această exigenŃă se aplică numai pentru construcŃiile noi, inclusiv extinderi ale construcŃilor
existente.”  Eliberarea  părŃii  de  aviz  faza  SF,  nu  este  obligatorie  în  cazul  în  care
solicitantul nu are documentaŃia completă sau nu respectă acele criterii specifice SF-
ului. 

5. În a doua fază, beneficiarii  proiectelor  vor veni  cu proiectul de arhitectură din documentaŃia
PAC,  inclusiv  formularul  de  aviz  acordat  în  prima  fază  (SF).  Se  verifică  dacă  proiectul
îndeplineşte exigenŃele, se completează tabelul din fişa tehnică (vezi  pct. B al fişei tehnice)
care fusese ataşată la avizul la SF. ATENłIE LA COMPLETAREA TABELULUI: a) de la 1 la
7 numai la arhitectură şi  dacă are un singur nu, înseamnă că nu respectă specificul
arhitecturii locale; b) de la 8 la 12 se acordă puncte şi dacă are sub 15, înseamnă că nu
respectă specificul arhitecturii locale. ATENłIE: pentru fiecare subpunct de la criteriile 8-
12 din fişă se acordă câte un punct – unul pentru arhitectură şi unul pentru materiale
(vezi pct. EVALUARE din finalul fişei partea B, Anexa 2). 

6. Solicitarea avizului se face pe bază de cerere formulată de beneficiar doar la început – faza SF.
Nu este nevoie de un formular tipizat de cerere.

7. Pentru eliberarea avizului, Filiala teritorială va aplica aceeaşi procedură ca cea pentru dovezile
eliberate în baza prevederilor Ordinului 1430/2005. Avizul va fi eliberat cu maximă urgenŃă şi se
va percepe taxa/tariful de 200 lei la faza SF şi 500 lei la faza PAC. Pentru avizul la fiecare fază
se aplică  ştampila  filialei  pe semnătura  preşedintelui.  ATENłIE:  Avizul  şi  anexa cu FIŞA
TEHNICĂ  vor  fi  pe  formulare  cu  antetul  filialei  –  vă  rugăm  să  observaŃi  că  noi  vă
transmitem cele 2 anexe, 1 şi 2, fără nici un antet.
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8. Filiala  teritorială  va  constitui  un  registru  special  în  care  vor  înregistra  fiecare  studiu  de
fezabilitate pentru care se solicită aviz.

9. În registrul în care s-a înregistrat SF-ul se înregistraeză şi  proiectul de arhitectură din PAC.
Registrul are mai multe coloane, inclusiv cele privind faza SF şi faza PAC.

10. În vederea eliberării  avizelor,  Filiala teritorială  va constitui o comisie, prin decizie emisă de
preşedinte, formată din cel puŃin 3 arhitecŃi. Comisia va analiza documentaŃia depusă, SF şi,
ulterior  PAC.  Membrii  comisiei  vor  fi  remuneraŃi  din  sumele provenite  din  taxele/tarifele  de
emitere a avizelor. Decizia de numire a comisiei se va transmite la Ordin până la data de 5
octombrie 2008.

11.Sumele obŃinute din eliberarea avizului cu cele două părŃi trebuie să acopere toate cheltuielile
care se efectuează de către filială – consumabile, comisie ş.a.

12. Încasarea taxelor/tarifelor de eliberare a avizelor se va face potrivit aceleeaşi proceduri stabilite
pentru încasarea sumelor provenite din eliberarea dovezii  conform Ordinului  1430/2005. Se
interzice încasarea oricărei sume fără eliberarea unui document care să confirme respectiva
plată.  Indirent  dacă se dă aviz că respectă sau nu respectă specificul  arhitecturii  locale se
percepe taxa/tariful în funcŃie de faza documentaŃiei prezentate.
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