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CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI 
DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL

Axa prioritarã 1 – “Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani de 
creºtere“

1. Este eligibilã reabilitarea faþadelor unor clãdiri din centrul istoric al unui municipiu, în 
condiþiile în care proprietarii imobilelor sunt persoane fizice care înfiinþeazã o asociaþie 
de proprietari ºi dau spre administrare clãdirile Consiliului local?

Nu este eligibilã aceastã 
activitate având în vedere cã 
proprietarii imobilelor sunt 
persoane fizice care doresc sã 
dea spre administrare clãdirile 
consiliului local. Menþionãm cã 
în conformitate cu prevederile 
Ghidului solicitantului, cap. 
I I . 2 . 2 . A . 2  E l i g i b i l i t a t e a  
proiectului, pct. 4, pag. 45 ºi 
cap. II.1.2 Completarea cererii 
de finanþare pentru proiectele 
individuale, pct. 9, pag. 21, 
solicitantul trebuie sã aibã 
calitatea de proprietar / 
administrator al infrastructurii 
(teren / clãdiri / structuri etc.) 
care face obiectul investiþiei. De 
asemenea, solicitantul finanþãrii 
trebuie sã menþinã proprietatea 
faci l itãþi lor construite / 
modernizate / extinse, a 
bunurilor achiziþionate ºi natura 
activitãþii pentru care s-a acordat finanþare, precum ºi sã nu gajeze/ipotecheze bunurile construite / 
modernizate / extinse / achiziþionate din finanþarea nerambursabilã, pe o perioadã de cel puþin 5 ani dupã 
finalizarea perioadei de implementare a proiectului, ºi sã asigure exploatarea ºi întreþinerea în aceastã perioadã 
(a se vedea formularul Declaraþiei de angajament).

Prin dreptul de administrare menþionat în Ghidul solicitantului se înþelege dreptul real, aparþinând 
autoritãþilor administraþiei publice locale, asupra bunurilor aflate în proprietatea publicã a unitãþilor 
administrativ – teritoriale.

În contextul în care dreptul de administrare la care facem referire este un drept de creanþã, care nu 
include/presupune dreptul autoritãþii administraþiei publice locale de a dispune în vreun fel de bunurile 
respective, acest drept aparþinând în continuare proprietarilor, un astfel de angajament, asumat la momentul 
depunerii cererii de finanþare, ar fi lipsit de fundament.
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2. În cadrul Ghidului solicitantului pentru Axa prioritarã 1 se menþioneazã la activitãþi 
eligibile – “Dezvoltarea ºi/sau modernizarea infrastructurii utilitãþilor publice urbane 
(iluminat public, cablare broadband, etc.)”. Pot fi incluse în cadrul acestei activitãþi ºi 
modernizarea infrastructurii de apã ºi canalizare?

În cadrul Axei prioritare 1 nu se 
pot finanþa proiecte care prevãd 
modernizarea infrastructurii de apã ºi 
canalizare, deoarece astfel de 
activitãþi  sunt f inanþate prin 
i n t e r m e d i u l  a l t o r  p r o g r a m e  
comunitare, cu finanþare europeanã. 
Totuºi în cadrul Axei prioritare 1 se pot 
finanþa, în cadrul unor proiecte care 
vizeazã reabilitarea de strãzi, acele 
lucrãri la utilitãþile din corpul drumului 
care sunt strict necesare pentru 
atingerea obiectivului proiectului ºi 
care se limiteazã la reabilitarea a ceea 
ce existã. Activitãþi ce vizeazã 
extinderea ºi modernizarea utilitãþilor 
din corpul drumului, pot fi incluse într-
un proiect de reabilitare a strãzilor, 
însã cheltuielile aferente nu sunt 
eligibile.

3. În cazul în care, printr-un proiect individual al unui Plan integrat depus pe sub-domeniul 
„Centre urbane” al Axei prioritare 1 a POR, se renoveazã o clãdire degradatã ºi 
neutilizatã (activitate eligibilã) ºi se doreºte pregãtirea ei ca centru medical (serviciu de 
urgenþã, cabinete medicale ºi stomatologie), consideraþi cã reutilizarea clãdirii în acest 
scop poate fi consideratã ca ºi activitate eligibilã?

În cazul activitãþilor care prevãd 
“finalizarea ºi/sau renovarea 
clãdirilor degradate ºi/sau 
neutilizate ºi pregãtirea acestora 
pentru noi tipuri de activitãþi 
economice ºi sociale”, destinaþia 
ulterioarã a clãdirii respective 
este decisã de cãtre solicitantul 
de finanþare ºi precizatã în Planul 
de reutilizare. În condiþiile în care 
dest inaþ ia  menþ ionatã de 
solicitant se încadreazã în 
categoria activitãþilor sociale, 
atunci aceasta este acceptabilã. 
Vã atragem însã atenþia asupra 
aspectelor legate de incidenþa 
regulilor ajutorului de stat, în 
mãsura în care activitãþile ce 
urmeazã a se derula în clãdirea 
respectivã aparþin unei pieþe 
deschise concurenþei.



5FOCUS REGIO CENTRU

Axa prioritarã 2 – “Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale ºi 
locale”

Domeniul major de intervenþie 2.1 – “Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de 
drumuri judeþene, strãzi urbane – inclusiv construcþia / reabilitarea 
ºoselelor de centurã”

1. Poate un consiliu local 
sã depunã o cerere de 
finanþare pentru un 
proiect care vizeazã 
modernizarea unui 
drum comunal ?

În cadrul Programului 
Operaþional Regional 2007-2013, 
Axa prioritarã 2 „Îmbunãtãþirea 
infrastructurii de transport 
regionale ºi locale”, sunt eligibile 
p r o i e c t e l e  c a r e  v i z e a z ã  
reabilitarea ºi modernizarea 
reþelei de drumuri judeþene, 
strãzi urbane-inclusiv construcþia 
/reabil itarea ºoselelor de 
centurã. În cadrul acestei Axe 
prioritare nu sunt eligibile proiectele de modernizare a drumurilor comunale, acestea fiind eligibile spre finanþare 
în cadrul PNDR.

2. E s t e  n e c e s a r ã  
real izarea analizei  
socio-economice pentru 
proiectele care au o 
valoare mai micã de 17 
milioane lei?

Pentru toate proiectele depuse în 
cadrul Programului Operaþional 
Regional este necesarã realizarea 
Analizei cost-beneficiu care sã 
includã toate capitolele aferente, 
inclusiv analiza socio-economicã. În 
plus, în grila de evaluare tehnicã ºi 
financiarã, unul dintre criteriile 
punctuale  este  “ Importanþa 
proiectului pentru Regiune – 
respectiv Rata economicã a 
rentabilitãþii sã fie mai mare sau 
egalã cu 5.5% ºi Raportul beneficiu-
cost sã fie mai mare egal cu 1”. În 
cazul în care aceºti indicatori nu 

existã se obþine punctajul 0 ºi proiectul este respins.
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3. Este absolut necesar ca Studiul de Fezabilitate 
sã fie înso?it de un Studiu de Trafic în cadrul 
axei 2 din cadrul POR?

Studiul de Trafic fundamenteazã realizarea Studiului de 
Fezabilitate ºi trebuie anexat obligatoriu la cererea de 
finanþare.

4. Dacã o localitate urbanã are 3 studii de 
fezabilitate pentru 3 strãzi care se încadreazã 
în categoria de strãzi eligibile pentru Axa 
prioritarã 2 a Programului Operaþional 
Regional, aceasta poate depune un singur 
proiect pentru toate cele 3 strãzi?

Se poate depune un singur proiect pentru toate cele 3 
strãzi ale localitãþii, dar în aceastã situaþie solicitantul trebuie 
sã prezinte o singurã documentaþie tehnico-economicã, nu pot 
fi prezentate trei studii de fezabilitate. 

5. Se mai pot depune proiecte pe DMI 2.1 al Programului Operaþional Regional în Regiunea 
Centru?

DMI 2.1 din cadrul Programului Operaþional Regional este un domeniu unde se aplicã licitaþia cu depunerea 
continuã pânã la utilizarea fondurilor disponibile. AM POR va opri depunerea de proiecte pe un anumit domeniu 
major de intervenþie în momentul în care suma proiectelor depuse depãºeºte 150% din suma alocatã pentru 
domeniul respectiv, pe regiune. Astfel, în Regiunea Centru se mai pot depune proiecte pe DMI 2.1 pânã în data 
de 06.06.2009 ora 12.00.
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Axa  prioritarã 3 – “Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale”

Domeniul major de intervenþie 3.1 – “Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
infrastructurii serviciilor de sãnãtate”

1. Este eligibilã pentru finanþare, în cadrul acestui domeniu major de intervenþie, 
r e a b i l i t a r e a  
d i s p e n s a r e l o r  
medicale din comune?

În ceea ce priveºte 
eligibilitatea în cadrul domeniului 
major de intervenþie 3.1 a 
dispensarelor din comune, 
menþionãm cã solicitanþii eligibili 
sunt ambulatoriile de spital sau de 
specialitate, aºa cum sunt acestea 
regle-mentate prin Ordinul 
ministrului sãnãtãþii publice 
nr.39/2008 privind reorganizarea 
ambulato-riului de specialitate al 
spitalului, respectiv ambulatorii 
integrate ale spitalelor.

2. Spitalele administrate 
privat sunt eligibile 
pentru finanþare în 
cadrul domeniului 
major de intervenþie 3.1 al Programului Operaþional Regional?

În cadrul domeniului major de intervenþie 3.1 al POR se finanþeazã doar spitalele publice cuprinse în lista 
Ministerului Sãnãtãþii ºi ambulatoriile de spital sau de specialitate ale spitalului care ofere servicii publice. Dacã 
spitalul respectiv nu îndeplineºte condiþiile menþionate nu este eligibil pentru reabilitare în cadrul domeniului 3.1.

3. Este eligibil un proiect în care se propune doar echiparea unui ambulatoriu sau este 
obligatorie ºi investiþia în infrastructura propriu-zisã?

În cadrul Axei prioritare 3, domeniul major de intervenþie 3.1, 
sunt eligibile urmãtoarele categorii de operaþiuni: modernizarea ºi 
echiparea spitalelor judeþene ºi modernizarea, dezvoltarea ºi 
echiparea ambulatoriilor. Aceste operaþiuni sunt cele care trebuie sã 
facã obiectul proiectelor propuse în cadrul acestui domeniu major de 
intervenþie. În acest sens, vã menþionãm cã nu sunt eligibile proiecte 
care vizeazã doar echiparea unui ambulatoriu, acestea trebuie sã 
includã ºi lucrãri de construcþii (reabilitare, modernizare clãdire).
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Domeniul major de intervenþie 3.2 – “Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

1. Ce se înþelege prin 
serviciu social similar? 

Pentru a fi eligibil în 
cadrul acestui domeniu major de 
intervenþie, solicitantul trebuie 
sã fie furnizor de servicii sociale 
acreditat pentru serviciul social 
care va fi furnizat în cadrul 
centrului social, obiect al cererii 
de finanþare. Poate fi acreditat 
pentru respectivul serviciu social 
furnizat la momentul depunerii 
cererii de finanþare în imobilul 
obiect al cererii de finanþare sau 
într-o altã localizare. În ultimul 
caz, dupã finalizarea investiþiei 
furnizorul de servicii sociale va 
face demersurile necesare ºi va obþine acreditarea pentru prestarea respectivului serviciu social ºi în imobilul 
obiect al cererii de finanþare.

De exemplu, un solicitant de finanþare poate depune o cerere de finanþare pentru modernizarea unui 
centru pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie dacã este acreditat ca furnizor de servicii sociale 
pentru acest centru, în cadrul cãruia serviciile furnizate vizeazã: gãzduire pe perioadã determinatã, consiliere 
juridicã, consiliere psihologicã, consiliere socialã, informare în domeniu, orientare psihologicã, orientare 
socialã, etc. De asemenea, dacã un furnizor de servicii sociale doreºte transformarea unei clãdiri existente în 
centru pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie, poate fi eligibil dacã este acreditat ca furnizor de 
servicii sociale pentru un alt centru pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie. În noul centru, finanþat 
prin proiect, furnizorul de servicii sociale poate furniza total sau parþial  serviciile furnizate în centrul existent.
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2. Se poate realiza o 
extindere la o clãdire în care 
funcþioneazã un centru social 
rezidenþial, extindere în cadrul 
cãreia  sã se desfãºoare un alt 
serviciu social care sã se adreseze 
aceleiaºi categorii de beneficiari?

Pentru a fi eligibil, solicitantul de 
finanþare trebuie sã prezinte, odatã cu 
cererea de finanþare, acreditarea ca 
furnizor de servicii sociale pentru 
serviciul social care va fi furnizat în 
imobilul obiect al proiectului. În imobilul 
extins poate fi furnizat ºi un alt serviciu 
social decât cel iniþial dacã, solicitantul 
de finanþare este acreditat pentru  
furnizarea acestuia într-o altã localizare 
ºi prezintã aceastã acreditare ca anexã la 
cererea de finanþare. Prin faptul cã este 
acreditat pentru serviciul social pe care intenþioneazã sã îl furnizeze ºi în imobilul extins, solicitantul prezintã 
credibilitate ºi experienþã pentru furnizarea acelui serviciu socia, iar riscul de a nu obþine acreditarea, dupã 
implementarea proiectului, poate fi considerat inferior celui pe care finanþatorul ºi l-ar asuma dacã solicitantul 
nu ar fi acreditat pentru furnizarea serviciului social care ar urma sã fie furnizat ºi în centrul extins/creat prin 
transformarea unei clãdiri existente.

3. În cazul cererilor de finanþare depuse de un solicitant, autoritate publicã localã, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii sociale privat, vã rugãm sã ne precizaþi care este 
documentaþia privind selecþia transparentã a furnizorului de servicii sociale.

Documentaþia privind selecþia 
transparentã de cãtre un solicitant de 
finanþare unitate administrativ-
teritorialã (autoritate publicã localã) a 
unui partener furnizor de servicii 
sociale se referã la: un anunþ publicat în 
presã privind selecþia unui furnizor de 
servicii sociale acreditat pentru 
serviciul social pe care unitatea 
administrativ-teritorialã îl are în 
vedere pentru a fi furnizat în imobilul 
obiect al cererii de finanþare – cerere de 
ofertã, criteriile de analizã ºi selecþie a 
ofertelor, analiza ofertelor primite ºi 
desemnarea furnizorului de servicii 
sociale câºtigãtor.
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4. În cazul în care prin proiect se amenajeazã ateliere de lucru pentru persoanele 
cãrora li se asigurã serviciul social, iar produsele realizate de aceºtia în cadrul atelierelor se 
vând, acest proiect presupune activitãþi economice ºi nu este eligibil sau se încadreazã în 
categoria proiectelor generatoare de venit?

În situaþia prezentatã, se obþin venituri din activitatea curentã a centrului desfãºuratã în cadrul 
atelierelor de lucru, situaþie care nu se 
considerã a prezenta riscul încadrãrii în 
categoria ajutoarelor de stat ºi consideratã 
neeligibilã în cadrul acestui domeniu major 
de intervenþie. Solicitantul de finanþare va 
estima veniturile obþinute din activitatea 
desfãºuratã în cadrul atelierelor de lucru, 
precum ºi orice alte venituri obþinute. În 
funcþie de estimarea veniturilor nete ºi a 
costurilor actualizate, se va vedea în ce 
mãsurã se va aplica metodologia de calcul 
a finanþãrii nerambursabile pentru 
proiectele generatoare de venit. Dacã, în 
schimb, spaþi i le centrului social 
modernizat ca urmare a unei finanþãri 
nerambursabile în cadrul acestui domeniu 
major de intervenþie, sunt cedate/puse la 
dispoziþie unor terþi, pe duratã 
determinatã sau nedeterminatã, în schimbul unor chirii ( de exemplu organizare de conferinþe, atelierele de lucru 
sunt închiriate etc.), aceste activitãþi nu se încadreazã în cele specifice unui centru social, centrul iese practic din 
sfera de utilitate pentru care a fost creat, considerându-se cã finanþarea acordatã intrã sub incidenþa regulilor de 
ajutor de stat , centrul nefiind eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenþie. Dacã, dupã implementarea 
proiectului, în termen de 5 ani se constatã încãlcarea acestui criteriu de eligibilitate, finanþarea acordatã va 
constitui un ajutor de stat ilegal ºi va fi recuperatã.

5. Ce înseamnã un an vechime pentru furnizorul de servicii sociale? 
   
Pentru a fi eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenþie, furnizorul de servicii sociale va dovedi 

cã are, la data depunerii cererii de finanþare, o vechime  de cel puþin un an de la înfiinþare, respectiv de la data 
înfiinþãrii în cazul unitãþilor administrativ-teritoriale (autoritãþi ale administraþiei publice locale) ºi al serviciilor 
publice de asistenþã socialã ºi de la data înscrierii în registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor, în cazul organismelor 
neguvernamentale.

6. Este eligibilã construcþia ºi dotarea unui centru de servicii sociale nou?

Construcþia ºi dotarea unui centru de servicii sociale nu este activitate eligibilã în cadrul domeniului major 
de intervenþie 3.2. În conformitate cu ghidul solicitantului – secþiune II.1.2 Eligibilitatea proiectelor, este posibilã 
înfiinþarea de noi centre sociale doar prin modernizarea/extinderea unor clãdiri ºi doar când se poate dovedi o 
nevoie crescândã pentru un anumit tip de serviciu social, de cãtre o autoritate a administraþiei publice sau de 
cãtre un furnizor de servicii sociale care furnizeazã deja respectivul serviciu social. La capitolul 2.3.3 Justificarea 
necesitãþii implementãrii proiectului din formularul Cererii de finanþare, solicitantul de finanþare va trebui sã 
descrie situaþia curentã, modul în care se presteazã serviciul social la data depunerii cererii de finanþare. 
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Domeniul major de intervenþie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii educaþionale preuniversitare, 
universitare ºi a infrastructurii pentru formare profesionalã continuã”

1. Ce tipuri de lucrãri ºi ce dotãri sunt eligibile în cadrul domeniului major de 
intervenþie 3.4 ? 

În cadrul domeniului major de intervenþie 3.4 al Axei prioritare 3 a Programului Operaþional Regional sunt 
eligibile pentru finanþare toate 
tipurile de lucrãri privind 
modernizarea, reabilitarea, 
extinderea, la toate clãdirile 
aflate în perimetrul ºcolii ºi în 
care se realizeazã procesul 
educaþional. În ceea ce privesc 
dotãrile, menþionãm cã sunt 
eligibile doar dotãrile cu 
e ch i pamen te  d i dac t i c e ,  
echipamente specifice pentru 
pregãtirea profesionalã ºi 
echipamente IT.

2. Este eligibilã 
realizarea de intervenþii la 
instalaþii ºi la clãdire dacã 
asupra  aces tora  s -a  
intervenit prin lucrãri în 
ultimii 5 ani cu fonduri de la 
Primãrie?

C o n f o r m  G h i d u l u i  
Solicitantului pentru Axa 
prioritarã 3, domeniul major de intervenþie 3.4 – Reabilitarea, moder-nizarea, dezvoltarea ºi echiparea 
infrastructurii educaþionale preuniver-sitare, universitare ºi a infrastructurii pentru formare profesionalã 
continuã, Secþiunea II.1.2, pct. 4 (activitãþile propuse spre finanþare în cadrul proiectului nu au fost finanþate din 
fonduri publice în ultimii 5 ani ºi nu beneficiazã de fonduri publice din alte surse de finanþare), lucrãrile care au 
fost realizate în ultimii 5 ani din fondurile Primãriei, nu sunt eligibile ºi ca urmare nu vor fi introduse în proiect.

3. În cazul în care documentaþia tehnico-economicã este realizatã de cãtre un 
proiectant contractat direct de liceu din banii proprii, ºi nu de cãtre Primãrie, aceastã 
documentaþie va putea fi luatã în considerare pentru realizarea cererii de finanþare ºi depunerea 
unui proiect eligibil?

Documentaþia tehnico-economicã finanþatã din fondurile liceului ºi nu din cele ale Primãriei (solicitantul), 
va putea fi luatã în consideraþie pentru cererea de finanþare ºi depunerea proiectului, dar nu va putea fi 
consideratã cheltuialã eligibilã. În condiþiile în care Grupul ªcolar face o cedare de drepturi de proprietate 
intelectualã, Primãria poate prelua (documentaþia tehnico-economicã) studiul de fezabilitate deja întocmit, 
acesta devenind astfel o cheltuialã eligibilã.
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4. În Ghidul Solicitantului se precizeazã cã activitãþile eligibile orientative în cadrul unui 
proiect pe domeniul major de intervenþie 3.4 pot fi: consolidarea, modernizarea þi 
extinderea clãdirilor pentru toate tipurile de infrastructurã din învãþãmântul obligatoriu. 
În aceste condiþii, vã rugãm sã clarificaþi dacã urmãtoarele activitãþi sunt eligibile pentru 
domeniul 3.4:

* Construirea unei noi clãdiri, aparþinând þcolii, cu destinaþie salã de sport, în curtea þcolii 
respective,

* Extinderea unei þcoli prin construirea unei sãli de sport,
* Modernizarea unei sãli de 
sport aparþinând unei þcoli.

Construirea unei noi clãdiri 
aparþinând þcolii, cu destinaþie salã de 
sport, în curtea þcolii respective nu 
este o activitate eligibilã.

Extinderea unei þcoli prin 
construirea unei sãli de sport este o 
activitate eligibilã.

Modernizarea unei sãli de 
sport aparþinând unei þcoli este o 
activitate eligibilã.

5. Ordinul pentru aprobarea 
cheltuielilor eligibile nr. 
185/621/2008 menþioneazã cã sunt eligibile cheltuielile cu achiziþionarea de echipamente de 
specialitate, precum: echipamente didactice, echipamente pentru pregãtirea profesionalã, 
echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din învãþãmântul special. Având în 
vedere aceste aspecte, vã rugãm sã ne precizaþi care din urmãtoarele tipuri de echipamente 
sunt eligibile:
* Dotarea sãlilor de clasã cu mobilier specific : bãnci de clasã, catedre, table de scris, dulapuri,
* Dotarea laboratoarelor de biologie, fizicã sau chimie cu echipamente specifice – microscop, 

eprubete, etc.
* Dotarea sãlilor de sport cu echipamente sportive – saltele, spaliere, mingi,
* Dotarea bibliotecilor þcolare cu manuale sau cu cãrþi,
* Calculatoare cu diverse tipuri de software, specifice orelor de informaticã care se predau în 

þcoala respectivã?              

Dotarea sãlilor de clasã cu mobilier specific: bãnci de clasã, catedre, table de scris, dulapuri nu este o 
cheltuialã eligibilã.

Dotarea laboratoarelor de biologie, fizicã sau chimie cu echipamente specifice: microscop, eprubete este 
cheltuialã eligibilã.

Calculatoare cu diverse tipuri de software, specifice orelor de informaticã este o cheltuialã eligibilã.
Dotarea bibliotecilor þcolare cu manuale sau cu cãrþi nu este cheltuialã eligibilã.
Dotarea cu calculatoare este cheltuialã eligibilã.
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6.  În Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenþie 3.4, se menþioneazã 
cã autoritãþile administraþiei publice locale pot depune proiecte adresate unitãþilor 
þcolare din învãþãmântul obligatoriu. Conform legislaþiei române, grãdiniþele nu se pot 
finanþa din fondurile alocate Programului Operaþional Regional, pentru cã nu fac parte din 
cadrul unitãþilor þcolare din învãþãmântul obligatoriu. Astfel, în cazul în care o autoritate 
publicã din mediul rural, deþine în patrimoniu o þcoalã, iar o salã din cadrul þcolii este 
alocatã Grãdiniþei cu program normal din sat, este activitatea de modernizare a clãdirii 
þcolii eligibilã pe domeniul 3.4? 

În situaþia prezentatã sunt eligibile doar 
activitãþile legate de modernizarea spaþiului în 
care activeazã þcoala. Cele aferente sãlii unde 
funcþioneazã grãdiniþa sunt neeligibile.

7. O clãdire aparþinând unei 
ºcoli din mediul rural este în stare 
avansatã de degradare, iar 
autoritãþile publice locale au 
demarat construcþia unei noi 
clãdiri lângã cea existentã. În 
clãdirea nouã nu se desfãºoarã încã 
activitãþi ºcolare. Pânã în 
momentul actual, a fost construitã clãdirea cu fonduri de la bugetul local ºi de stat ºi se 
doreºte finalizarea acesteia. Este aceastã activitate eligibilã pe acest domeniu major de 
intervenþie?    

În cadrul Programului Operaþional Regional, domeniul major de intervenþie 3.4, intervenþiile vizeazã doar 
infrastructura existentã ºi în care se desfãºoarã activitãþi ºcolare la data depunerii solicitãrii de finanþare.

8. În cazul unui proiect depus 
de o universitate pe domeniul 
major de intervenþie 3.4 al 
Programului Operaþional 
Regional, membrii echipei de 
proiect trebuie sã fie angajaþi 
ai universitãþii sau pot proveni 
ºi din unitãþi de învãþãmânt ºi 
cercetare?

Fiecare solicitant în parte va decide asupra 
echipei care va asigura managementul 
proiectului pe care doresc sã-l depunã ºi el 
ºtie mai bine care sunt specialiºtii de care 
are nevoie. Acum, dacã se ia în calcul 
decontarea cheltuielilor privind echipa de 
management, atunci trebuie avute în 
vedere urmãtoarele aspecte:
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? Angajaþii universitãþii se pot ocupa de managementul proiectului, dar în acest caz cheltuiala cu persoanele 
respective nu este consideratã cheltuialã eligibilã, deci nu va putea fi decontatã ulterior.

? Sã externalizaþi aceastã activitate ºi de managementul proiectului sã se ocupe o firmã specializatã. În 
acest caz va trebui sã organizaþi o procedurã de achiziþii publice pentru alegerea unei firme, iar aceastã 
activitate este eligibilã ºi va putea fi decontatã ulterior, fiind inclusã în Cheltuielile pentru proiectare ºi 
asistenþã tehnicã (în limita a 5% din valoarea totalã eligibilã a proiectului, cheltuielile legate de 
proiectare ºi asistenþã tehnicã, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obþinerea de avize, 
acorduri ºi autorizaþii, proiectarea ºi ingineria, consultanþa ºi asistenþa tehnicã).

.

Indiferent de soluþia pe care o alegeþi va trebui sã menþionaþi aceste aspecte în Cererea de finanþare la 
capitolul 2.4 – Managementul proiectului.

9. Centrele pentru formare profesionalã continuã private sunt eligibile pentru a depune 
proiecte în cadrul domeniului major de intervenþie 3.4 al Programului Operaþional Regional?

În cadrul Programului 
Operaþional Regional 2007-
2013, Axa prioritarã 3, 
domeniul major de intervenþie 
3.4, pentru proiecte adresate 
c e n t r e l o r  d e  f o r m a r e  
profesionalã continuã, pot 
solicita finanþare si sunt 
eligibile numai instituþiile 
publice furnizori de formare 
profesionalã continuã ºi 
C e n t r e l e  d e  F o r m a r e  
profesionalã continuã.
 

În conformitate cu 
prevederile Ordonanþei nr. 
129/2000 privind formarea 
profesionalã a adulþilor, art. 6, 
paragraful 3, Centrele de 
formare profesionalã continuã 
pot fi de tip public sau privat, 
în funcþie de tipul instituþiei 
care le înfiinþeazã. “Furnizori 
de formare profesionalã pot fi 
º i  centrele de formare 
profesionalã, cu sau fãrã personalitate juridicã, înfiinþate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau 
privat.”În cadrul POR, Axa 3, domeniul de intervenþie 3.4, sunt eligibile acele Centre de formare profesionalã 
continuã, furnizori publici de formare profesionalã continuã, cu personalitate juridicã, autorizate în condiþiile 
legii, ce deruleazã activitãþi de formare profesionalã continuã a adulþilor, în sensul OG nr. 129/ 2000 privind 
formarea profesionalã a adulþilor republicatã, al OG nr. 102/1998 privind formarea profesionalã continuã prin 
sistemul educaþional – art. 4 litera c, sau al altor reglementãri specifice în vigoare (Ghidul Solicitantului, secþiunea 
I.5 – Glosar de termeni ºi secþiunea  II.1.1 – Eligibilitatea solicitantului). Luând în considerare aceste aspecte, o 
instituþie privatã care a înfiinþat un Centru de formare profesionalã nu este eligibilã.
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Axa prioritarã 4 – „Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi 
local”

Domeniul major de intervenþie 4.1 – “Dezvoltarea durabilã a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanþã regionalã ºi localã”

1. Vã rugãm sã ne precizaþi dacã zona industrialã se regãseºte, ca structurã de sprijinire a 
afacerilor, conform definiþiei date acesteia, în Ghidul solicitantului pe Axa prioritarã 4, 
domeniul major de intervenþie 4.1?

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie sã se încadreze în categoria de operaþiuni ale Axei prioritare 4, 
domeniul major de intervenþie 4.1: crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanþã regionalã/ localã. 

În conformitate cu Ordinul nr. 
287/2008 privind aprobarea Schemei de 
ajutor de stat pentru dezvoltare 
regionalã prin crearea ºi dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor din 
cadrul Programului Operaþional Regional 
2007-2013, „structurile de sprijinire a 
a f a c e r i l o r  d e  i m p o r t a n þ ã  
regionalã/localã - reprezintã structuri 
clar delimitate, care asigurã o serie de 
facilitãþi ºi/sau spaþii pentru operatorii 
economici care desfãºoarã activitãþi 
economice de producþie ºi de prestare 
servicii în structura de afaceri: parcuri 
industriale, tehnologice, de afaceri, 
logistice, incubatoare de afaceri”. Zona 
industrialã, nu este o structurã clar 
delimitatã ºi nu asigurã o serie de 
facilitãþi ºi/sau spaþii doar pentru 
operatorii economici care desfãºoarã 
activitãþi de producþie ºi de prestare 
servicii, fiind în acest sens neeligibilã 
pentru cofinanþare din POR.

2. Sunt eligibile cantitãþile de lucrãri ºi materialele necesare pentru a acoperi distanþa de 300 
m de la reþeaua publicã de gaze ºi pânã la limita amplasamentului?

Cheltuielile eligibile aferente domeniul major de intervenþie 4.1 al Programului Operaþional Regional au 
fost aprobate prin Ordinul comun al MDLPL ºi MEF nr. 267/1447/2008. Conform art.3 din Ordinul menþionat, sunt 
considerate eligibile cheltuielile aferente asigurãrii cu utilitãþile necesare funcþionãrii obiectivului de investiþie, 
precum ºi cheltuielile aferente racordãrii la reþelele de utilitãþi. În ce priveºte speþa prezentatã de dumneavoastrã 
vã menþionãm cã, cantitãþile de lucrãri ºi materiale necesare pentru a acoperi distanþa de 300 m de la reþeaua 
publicã de gaze ºi pânã la limita amplasamentului unde se va realiza investiþia nu sunt considerate cheltuieli 
eligibile. Se considerã cheltuialã eligibilã racordarea la utilitãþi, adicã aducerea acestora de la limita 
amplasamentului în interiorul acestuia. De asemenea, pentru a desfãºura activitãþi eligibile, imobilul (teren ºi/sau 
clãdire) care face obiectul investiþiei trebuie sã fie în proprietatea sau concesiunea solicitantului ºi acesta sã aibã 
dreptul de execuþie de lucrãri asupra acestora.
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Domeniul major de intervenþie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale 
poluate ºi neutilizate ºi pregãtirea pentru noi activitãþi”

Sunt eligibile cheltuielile aferente achiziþionãrii unui sit industrial?

În conformitate cu Ordinul 
n r.275/2008  p r i v i nd  ap robarea  
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul  major  de intervenþ ie 
"Reabilitarea siturilor industriale poluate 
ºi neutilizate ºi pregãtirea pentru noi 
activitãþi" în cadrul Axei Prioritare 
"Sprijinirea dezvoltãrii mediului de 
afaceri regional ºi local" din cadrul 
Programului Operaþional Regional 2007-
2013, cheltuielile pentru achiziþionarea 
sitului nu sunt considerate cheltuieli 
eligibile.

Pentru a depune un proiect în cadrul 
acestui domeniu, unitãþile administrativ-
teritoriale trebuie sã aibã calitatea de 
proprietar sau administrator, ori au în 
concesiune infrastructura ºi/sau terenul 
care fac obiectul proiectului, conform 
Ghidului Solicitantului, cap. II.1.1- Eligibilitatea Solicitantului (pag.22-23).

Domeniul major de intervenþie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltãrii 
microîntreprinderilor”

1. Activitatea de „amenajare” 
(zugrãveli, faianþã, gresie) a unui 
spaþiu de producþie este consideratã 
cheltuialã eligibilã?

Activitatea de „amenajare” a unui spaþiu de 
producþie, este consideratã activitate eligibilã, dacã 
aceastã activitate se încadreazã în categoria 
activitãþilor eligibile din cadrul domeniului de 
interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii micro-
întreprinderilor” ºi este în conformitate cu 
prevederile Art.3 ºi Art. 11 din Legea 50/1991, privind 
autorizarea executãrii lucrãrilor de modernizare a 
spaþiilor de producþie.

2. Este eligibilã achiziþia de 
mijloace de transport?

Achiziþia mijloacelor de transport nu este eligibilã, indiferent de domeniul de activitate în care se doreºte 
investiþia. Pentru delimitarea mai clarã a categoriei mijloacelor de transport, este utilã folosirea catalogului 
mijloacelor fixe din HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea ºi duratele normale de 
funcþionare a mijloacelor fixe.
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3. Încadrarea unei entitãþi în categoria microîntreprinderilor se va face dupã calcularea 
numãrului de salariaþi ºi a cifrei de afaceri?

La încadrarea unei firme în categoria microîntreprinderilor, trebuie avute în vedere situaþiile de legãturã 
sau parteneriat, conform Legii 
346/2004. Cu alte cuvinte, încadrarea 
în categoria microîntreprinderilor se 
va face abia dupã calcularea numãrului 
mediu de salariaþi ºi a cifrei de afaceri 
/a activelor totale nete la care s-au 
adãugat, proporþional, datele firmelor 
legate/partenere, iar conform art.4  
alin.(4), relaþiile de legãturã apar ºi 
prin intermediul unei persoane fizice 
(care deþine pãrþi sociale în douã sau 
mai multe societãþi).

4. Este eligibilã reabilitarea 
unei clãdiri închiriate în 
vederea realizãrii de 
spaþii pentru desfã-
?urarea activitã?ii firmei, 
care deruleazã activitate 
în domeniul serviciilor?

Pentru proiectele ce se depun pe domeniul major de intervenþie 4.3 ºi care vizeazã ºi lucrãri de 
construcþie, reabilitare, modernizare a spaþiului de producþie / servicii, solicitantul trebuie sã aibã în proprietate 
sau concesiune imobilul respectiv (teren ºi/sau clãdire). De asemenea, imobilul care face obiectul reabilitãrii 
trebuie sã fie liber de sarcini. Nu sunt eligibile lucrãrile de reabilitare a unei clãdiri închiriate.

Axa prioritarã 5 – „Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului”

Domeniul major de intervenþie 5.1 – “Restaurarea ºi valorificarea durabilã a 
patrimoniului cultural, precum ºi crearea / modernizarea infrastructurilor 
conexe”

1. O unitate de cult care doreºte sã depunã un proiect în cadrul domeniului major de 
intervenþie 5.1 al Programului Operaþional Regional, trebuie sã respecte prevederile 
legislaþiei privind achiziþiile publice?

Indiferent de forma de organizare a solicitantului ºi de domeniul major de intervenþie al Programului 
Operaþional Regional, unul dintre criteriile de eligibilitate a proiectelor este cã acestea trebuie sã respecte 
legislaþia în domeniul egalitãþii de ºanse, protecþiei mediului, eficienþei energetice, ajutorului de stat ºi 
achiziþiilor publice. 



18

2. Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenþie 5.1 prevede la activitãþi 
eligibile orientative:  "Dotãri interioare (instalaþii, echipamente, dotãri ...)",  "Dotãri 
pentru expunerea ºi protecþia patrimoniului cultural mobil ºi imobil",  "Construcþia 
utilitãþior anexe (parcaje, ..., puncte de informare ...)". Dorim sã solicitãm clarificãri în ce 
priveºte termenii:  INSTALAÞII, DOTÃRI ºi PUNCT DE INFORMARE, dupã cum  urmeazã:   

    - dacã în categoria instalaþii intrã ºi alte elemente decat cele mentionate pentru utilitãþi
   - ce se înþelege prin punctul 2, menþionat mai sus? 
Pot fi incluse aici dulapuri, vitrine necesare expunerii 
obiectelor de muzeu ?
   - este eligibilã construcþia unui punct de 
informare/centru de informare sub forma unei sãli 
dotate cu calculatoare, mijloace de proiecþie a 
materialelor legate de muzeu ºi cele didactice 
(pentru elevii care vor þine orele de ºtiinþe ale naturii 
în cadrul Muzeului) ? Dacã da, este eligibilã dotarea 
acestuia cu echipamentele informatice necesare 
desfãºurãrii activitãþilor menþionate anterior?

În situaþia în care solicitantul finanþãrii 
nerambursabile elaboreazã pentru un proiect pe care 
îl depune în cadrul domeniului major de intervenþie 
5.1 din POR, la întocmirea bugetului proiectului ºi 
pentru a putea fi rambursate, cheltuielile aferente, 
trebuie sã þinã cont de Ordinul comun al ministrului 
dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor nr.144/2008 ºi al ministrului economiei ºi finanþelor nr.580/2008 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenþie „Restaurarea ºi valorificarea 
durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe“ din cadrul POR 2007-
2013, publicat în MO nr.188 din 11 martie 2008. Sunt eligibile cheltuielile aferente pentru dotãri ºi instalaþii, cele 
aferente dotãrilor de specialitate. Menþionãm cã la adresa  existã o notã de informare cãtre 
solicitanþi, prin care se precizeazã cã sunt eligibile cheltuielile care sunt asociate ºi corelate cu activitãþile propuse 
prin proiect, care reprezintã mijloace fixe conform prevederilor Legii nr.15/1994, H.G. nr.105/2007 ºi a H.G. 
nr.2139/2004 ºi sunt încadrate în planul contabil la Clasa 2 “Conturi de active fixe”. Vã informãm cã activitatea de 
construire precum ºi costurile aferente unui punct de informare sunt eligibile, dar achiziþia de calculatoare nu este 
eligibilã ºi implicit nici costurile aferente acestei activitãþi.

3. Calitatea de "patrimoniu cultural mobil" presupune declararea ºi înregistrarea acestuia în 
evidenþele na?ionale (clasare) sau pot fi 
considerate în categoria "patrimoniu 
cultural mobil" toate obiectele de muzeu 
existente momentan în patrimoniul 
Muzeului?

Toate obiectele de muzeu existente în 
patrimoniu muzeului pot fi considerate ca fãcând 
parte din categoria patrimoniu cultural mobil.

4. Dacã avizele ob?inute pe un certificat de 
urbanism, expirat ºi reînnoit dupã o lunã de 
la expirare, sunt valabile ºi pe noul 
certificat eliberat. Noul certificat prevede 
acelea?i avize ca ºi cel  ini?ial.

Valabilitatea avizelor este în conformitate cu 
legislaþia în baza cãrora au fost eliberate ºi nu depinde de valabilitatea Certificatului de Urbanism.

www.inforegio.ro
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Domeniul major de intervenþie 5.2 – “Restaurarea ºi valorificarea durabilã a 
patrimoniului cultural, precum ºi crearea / modernizarea infrastructurilor 
conexe”

1. Este eligibilã în cadrul Programului Operaþional Regional extinderea unei pensiuni 
agroturistice?

Pe domeniul major de intervenþie 5.2 al 
Programului Operaþional Regional nu este eligibilã 
extinderea unei pensiuni agroturistice din mediul 
rural. Pe acest domeniu se finanþeazã doar 
modernizarea ºi extinderea structurilor de cazare ºi 
a utilitãþilor conexe localizate în mediul urban, iar 
în mediul rural este eligibilã finanþarea doar dacã 
investiþia depãºeºte 1,5 milioane euro sau este 
realizatã în staþiuni turistice balneare, climatice ºi 
balneo-climatice. Proiectul trebuie sã vizeze una 
dintre urmãtoarele tipuri de capacitãþi de cazare: 
hoteluri, moteluri, hoteluri pentru tineret, vile 
turistice, bungalouri, cabane turistice, campinguri, 
popasuri turistice, pensiuni turistice, conform 
Ordinului 510/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind clasificarea structurilor de 
primire turistice. Pensiunile agroturistice se 
finanþeazã prin intermediul Programului Naþional de 
Dezvoltare Ruralã.

2. Se poate finanþa în cadrul domeniului 
major de intervenþie 5.2 al POR construcþia 
unui hotel într-o staþiune turisticã?

În cadrul domeniului major de intervenþie 5.2 al Programului Operaþional Regional se finanþeazã modernizarea 
ºi extinderea structurilor de cazare ºi a utilitãþilor conexe, nu este eligibilã construcþia unui nou hotel. 
Solicitantul trebuie sã anexeze la Cererea de finanþare o copie dupã Certificatul de clasificare, valabil la data 
depunerii Cererii de finanþare a structurii de cazare pe care doreºte sã o modernizeze/extindã.

3. Poate o autoritate publicã localã sã includã într-un singur proiect, ce se doreºte 
depus pe domeniul 5.2 al POR, activitãþi care vizeazã atât infrastructura de turism de utilitate 
publicã cât ºi cea de utilitate publicã / privatã care intrã sub incidenþa ajutorului de stat?

În cadrul domeniului major de intervenþie 5.2 se finanþeazã douã categorii de infrastructurã: 
infrastructura de turism de utilitate publicã (care nu intrã sub incidenþa ajutorului de stat) ºi infrastructura de 
turism de utilitate publicã – privatã (care intrã sub incidenþa ajutorului de stat). Fiecare din cele douã categorii de 
infrastructurã cuprinde câte trei tipuri de operaþiuni eligibile, are solicitanþii ei eligibili ºi condiþiile sale de 
eligibilitate. Unitãþile administrativ teritoriale / autoritãþile publice locale sunt solicitanþi eligibili atât în ce 
priveºte infrastructura care nu intrã sub incidenþa ajutorului de stat cât ºi în ce priveºte infrastructura care intrã 
sub incidenþa ajutorului de stat, doar cã, condiþiile de participare sunt diferite. Având în vedere aspectele 
menþionate mai sus, vã menþionãm cã o autoritate publicã localã nu poate depune o singurã cerere de finanþare 
care sã includã atât obiective care fac parte din infrastructura de turism de utilitate publicã  cât ºi obiective care 
fac parte din infrastructura de utilitate publicã – privatã. Condiþiile de participare sunt diferite ºi nu pot fi 
cumulate. De aceea autoritatea trebuie sã pregãteascã douã cereri de finanþare diferite, o cerere de finanþare 
care sã includã obiectivele aferente infrastructurii de utilitate publicã ºi o alta pentru obiectivele ce intrã în 
categoria infrastructurii de turism de utilitate publicã – privatã care intrã sub incidenþa ajutorului de stat.
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