Page 1 of 5

Sinteza modificărilor
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inc`lusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI

Nr.
Crt
.

Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa
Modificari/Completari propuse
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de
investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inc`lusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat
învăţământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni,
POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI
şi
POR/10/2017/10/10.1b/BIaprobate prin Ordinul ministrului delegat
pentru fonduri europene nr. 7004/04.12.2017
Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.1 Tipul apelului de proiecte

1.

Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ
subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate
juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate
juridică.
Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.6 Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelurilor apelurilor de proiecte?

2.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi
administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale
aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse
din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri
de achiziţii publice având personalitate juridică.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi
administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate
în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din
aparatul Primăriei/ Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ,
derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.
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Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.7 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de
proiecte?
3

Atenţie!! Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, NU este
eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte.

Atenţie!! Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este eligibil
în cadrul prezentului apel de proiecte.

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.1

Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor

4
 Forma de constituire a solicitantului

 Forma de constituire a solicitantului

A. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei
publice locale) definite conform Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
B.
Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau
coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei,
cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice
având personalitate juridică.
C.
Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale
menţionate la punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale
menţionate la punctul b)
Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

D. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice
locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
E.
Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau
coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul
Primăriei/Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, derulează
proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.
F.Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la
punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la
punctul b)
Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

 Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)
Din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71
din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013,
drepturile ce pot constitui premisa obținerii finanțării în cadrul POR
2014-2020 vor fi avute în vedere pentru proiectele care presupun
realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire).
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să
demonstreze faptul că este titularul unuia din următoarele drepturi:
a)
Dreptul de proprietate publică
b)
Dreptul de administrare, pentru proiectele care au obţinut în
baza acestui drept Autorizaţia de Construire

 Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)
Din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71
din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013,
drepturile ce pot constitui premisa obținerii finanțării în cadrul POR 20142020 vor fi avute în vedere pentru proiectele care presupun realizarea de
lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire).
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să
demonstreze faptul că este titularul unuia din următoarele drepturi:
c)
Dreptul de proprietate publică
d)
Dreptul de administrare
Titularul oricărui alt drept real/creanţă nu va fi admis la finanţare.
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Titularul oricărui alt drept real/creanţă nu va fi admis la finanţare.

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.1

Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor

3.
Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de
lucrări fără autorizație de construire.

Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de
lucrări fără autorizație de construire sau propun exclusiv dotarea unităţii
de infrastructură.

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, Secţiunea 4.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților
Se acceptă la finanţare infrastructura aferentă exclusiv învățământului
general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)
cuprinsă în unităţi de învăţământ aferente nivelului educaţional secundar
superior indiferent de filiera din care face parte unitatea.
Ghidul specific, Capitolul 5

COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE, secţiunea 5.3 Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri de
proiecte, subsecţiunea 5.3.1 La depunerea cererii de finanțare

Documentele statutare ale solicitantului

Documentele statutare ale solicitantului

Vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului
primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de

Vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului
primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de
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reprezentant legal, pentru situații particulare) și Hotărârea de constituire
a consilului local.

reprezentant legal, pentru situații particulare) și Hotărârea de constituire
a consilului local.

Pentru instituțiile administraţiei publice locale aferente U.A.T-urilor
descrise în secţiunea 4.1 a prezentului Ghid se vor ataşa documentele prin
care a fost înfinţată, ex. HCL-ul de înfinţare, dar şi alte documente
considerate relevante.

Se vor prezenta documentele privind constituirea Consiliului Judeţean şi
documentele privind validarea mandatului preşedintelui Consiliului
Judeţean.

Pentru parteneriatele menţionate la punctul C. Secţiunea 4.1 a prezentului
Ghid se vor prezenta pentru fiecare parte documentele aşa cum au fost ele
mai sus menţionate.
Documente privind datele financiare ale solicitantului
Solicitantul demonstrează că dispune de resursele necesare pentru
acoperirea investiților planificate.



Bilanţul - ultimul exerciţiu financiar încheiat
Contul de rezultat patrimonial – ultimul exerciţiu financiar încheiat


Contul de execuţie bugetară - ultimul exerciţiu financiar încheiat
(Anexa Contul de execuţie a bugetului: venituri şi cheltuieli)

Indicatori de execuție bugetara anuali - (conform Anexa nr. 2 la
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art.
76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale”) – ultimul exerciţiu financiar încheiat,

Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri, Calculul gradului de
îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat

Situaţia venituri pentru investiţii (venituri proprii pentru investiţii,
venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entităţii, transferuri
din bugetele centrale pentru investiţii) - ultimul exercițiu financiar
încheiat

Alte documente care sa sustina informatiile suplimentare solicitate
– (dacă este cazul)
Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia financiară, inclusiv contul de
rezultat patrimonial, contul de execuție bugetară şi indicatori Execuție
bugetara -acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori
trimestriali se va realiza o medie aritmetică a acestora pe întreg anul fiscal

Pentru instituțiile administraţiei publice locale aferente U.A.T-urilor
descrise în secţiunea 4.1 a prezentului Ghid se vor ataşa documentele prin
care a fost înfinţată, ex. HCL-ul de înfinţare, dar şi alte documente
considerate relevante.
Pentru parteneriatele menţionate la punctul C. Secţiunea 4.1 a prezentului
Ghid se vor prezenta pentru fiecare parte documentele aşa cum au fost ele
mai sus menţionate.

Documente privind datele financiare ale solicitantului
Solicitantul demonstrează că dispune de resursele necesare pentru
acoperirea investiților planificate.



Bilanţul - ultimul exerciţiu financiar încheiat
Contul de rezultat patrimonial – ultimul exerciţiu financiar încheiat


Contul de execuţie bugetară - ultimul exerciţiu financiar încheiat
(Anexa Contul de execuţie a bugetului: venituri şi cheltuieli)

Indicatori de execuție bugetara anuali - (conform Anexa nr. 2 la
O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art.
76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale”) – ultimul exerciţiu financiar încheiat,

Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri, Calculul gradului de
îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat

Situaţia venituri pentru investiţii (venituri proprii pentru investiţii,
venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entităţii, transferuri
din bugetele centrale pentru investiţii) - ultimul exercițiu financiar
încheiat

Alte documente care sa sustina informatiile suplimentare solicitate
– (dacă este cazul)
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și se vor atașa indicatorii execuției bugetare pe bilanturile trimestriale
(31.03, 30.06, 30.09, 31.12) - Indicatori cu privire la executia bugetelor
locale, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010
“pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin.
(7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale”, alte documente justificative.

Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia financiară, inclusiv contul de
rezultat patrimonial, contul de execuție bugetară şi indicatori Execuție
bugetara -acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori
trimestriali se va realiza o medie aritmetică a acestora pe întreg anul
fiscal și se vor atașa indicatorii execuției bugetare pe bilanturile
trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 31.12) - Indicatori cu privire la executia
bugetelor locale, prevazuti in Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr.
244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a
prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1
lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”, alte
documente justificative.
Pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel anul fiscal de referinţă
este 2016!

Anexa - Grila de evaluare tehnică și financiară

Grila a fost corelată şi completată.

Anexa Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Anexa a fost completattă cu informaţii la secţiunile Solicitant şi Indicatori
suplimentari.

