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Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2 – „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
clădirilor de locuit” va cuprinde următoarele modificări:

Secţiunea I.5 - Contribuţia financiară a solicitantului
La pag. 10, paragraful 2 (definiţii, în sensul Ghidului Solicitantului), linia a doua
„ - venitul mediu lunar net pe membru de familie se calculează ca medie aritmetică a veniturilor
nete ale membrilor familiei proprietarului, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare la
ADR, din care se vor exclude: alocatii de stat pentru copii, burse de studii si sociale sau alte
subventii pentru elevi acordate in baza unor acte normative. Excepţie fac cererile de finanţare
depuse în intervalul ianuarie – aprilie 2013, interval în care nu sunt disponibile fişele fiscale
pentru anul 2012; în acest caz, se pot folosi veniturile din anul 2011 şi cursul de schimb mediu anual
al BNR pentru euro, aferent anului calendaristic 2012. Daca sunt mai multi co-proprietari ai
aceluiaşi apartament, se va utiliza formula prevăzută în Modelul D – Declaraţia de venit, anexat la
ghidul solicitantului;”
se inlocuieşte cu:
„ - venitul mediu lunar net pe membru de familie se calculează ca medie aritmetică a veniturilor
nete ale membrilor familiei proprietarului, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare la
ADR, din care se vor exclude: alocatii de stat pentru copii, burse de studii si sociale sau alte
subventii pentru elevi acordate in baza unor acte normative. Pentru cererile de finanţare depuse
în intervalul 1 ianuarie – 31 mai 2013, se pot folosi, prin excepţie, veniturile din anul 2011 şi
cursul de schimb mediu anual al BNR pentru euro, aferent anului 2012. Daca sunt mai multi coproprietari ai aceluiaşi apartament, se va utiliza formula prevăzută în Modelul D – Declaraţia de
venit, anexat la ghidul solicitantului;”.
Atenţie! Dacă se va aplica excepţia menţionată mai sus, la completarea Modelului C – Tabelul
proprietarilor şi a Modelului D – Declaraţie de venit, se va menţiona anul pentru care se declară
veniturile (2011 sau 2012).

Toate celelate prevederi ale Ghidului Solicitantului rămân neschimbate.
Prezentul Corrigendum nr. 2 intră în vigoare la data publicării pe site-ul Programului Operaţional
Regional: www.inforegio.ro.
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