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Programul Operaþional Regional este unul dintre programele cu finanþare europeanã, care 
sprijinã dezvoltarea României dupã aderarea la Uniunea Europeanã (UE).  Cu un buget total de 
aproximativ 4,4 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, programul „Regio”, sprijinã 
dezvoltarea echilibratã ºi durabilã a tuturor regiunilor din România. Organismul care asigurã 
implementarea Programului „Regio” este Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR), din 
cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, care are rolul de a administra 
programul la nivel naþional. Fiecare Agenþie pentru Dezvoltare Regionalã (ADR) e responsabilã în 
calitate de organism intermediar de implementarea Programului „Regio” la nivel regional. 

REGIO în Regiunea Centru

La nivelul Regiunii Centru, constituitã din 
judeþele Alba, Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi 
Sibiu, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru va 
gestiona prin Programul Operaþional Regional un 
buget de  483.614.960 euro pe perioada 2007-2013. 
Activitatea de pânã acum a ADR Centru a fost axatã pe 
evaluarea proiectelor depuse pe baza programelor de 
preaderare. Acum, dupã integrarea europeanã, ADR 
Centru primeºte, alãturi de alte 7 agenþii pentru 
dezvoltare regionalã din þarã, rolul de Organism 
Intermediar Regional în cadrul programului „Regio”.

Prin acest demers publicistic ne propunem sã 
asigurãm reducerea disparitãþilor atât din interiorul 
Regiunii Centru, dintre judeþele din regiune, cât ºi 
dintre Regiunea noastrã ºi regiunile europene. 

 Avem o foarte bunã bazã de pornire în cadrul 
Programului Operaþional Regional, datoritã unui 
portofoliu de proiecte care ne face sã credem cã 
potenþialii beneficiari vor trebui sã caute chiar ºi 
surse alternative de finanþare, deoarece solicitãrile 
ar putea depãºi bugetul alocat Regiunii Centru. Anul 
2007 a reprezentat un an pregãtitor pentru absorbþia 
fondurilor structurale, iar anul 2008 va fi unul foarte 
important pentru implementarea unor proiecte de 
succes în Regiunea Centru.
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SITUAÞIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL AGENÞIEI PENTRU 
DEZVOLTARE REGIONALÃ CENTRU PE AXE PRIORITARE ALE 
PROGRAMULUI OPERAÞIONAL REGIONAL REGIO 2007-2013

Pânã la data de 16.06.2008 s-au depus la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
un numãr de 191 de proiecte ce solicitã finanþare nerambursabilã prin Programul Operaþional 
Regional (POR) 2007-2013. 

Programul Operaþional Regional 
(având brandul REGIO) pentru perioada 
2007-2013 este un document strategic de 
programare elaborat de România, în calitate 
de stat membru al Uniunii Europene, ºi 
aprobat de Comisia Europeanã, prin care 
este stabilitã o strategie de dezvoltare 
regionalã. 

Acest obiectiv se realizeazã printr-o 
alocare diferenþiatã a fondurilor pe regiuni, 
în funcþie de gradul de dezvoltare al 
acestora ºi printr-o strânsã corelare cu 
acþiunile realizate în cadrul Programelor 
Operaþionale Sectoriale. 

Regiunii Centru i-au fost alocate prin acest Program Operaþional Regional 483,62 
milioane euro, reprezentând 10,90% din totalul fondurilor derulate la nivel naþional prin 
POR. Distribuþia fondurilor se realizeazã pe axele prioritare ale Programului Operaþional 
Regional. Sunt 5 axe prioritare disponibile finanþãrii proiectelor elaborate de cãtre diferiþi 
beneficiari, pornind de la Autoritãþi Publice Locale, ONG-uri ºi IMM-uri, unitãþi de cult, 
instituþii de învãþãmânt etc.



O a ºasea axã este destinatã Asistenþei Tehnice pentru îmbunãtãþirea cadrului instituþional 
prin care se asigurã derularea programului ºi finanþãrile în acest caz sunt destinate doar 
Autoritãþii de Management ºi Organismelor Intemediare de la nivel regional. Fiecare axã 
prioritarã are alocat un anumit buget ºi cuprinde un numãr de domenii de intervenþie, care 
urmãresc realizarea unor obiective de dezvoltare regionalã.

Dintre toate cele 191 proiecte 
depuse pânã la jumãtatea lunii iunie la 
nivelul Regiunii Centru, 3 au fost respinse 
pânã în prezent. Situaþia proiectelor, 
depuse pe cele 5 axe ale POR destinate 
beneficiarilor generali, care se aflã în 
diferite etape ale procesului de evaluare 
este,  pânã la  momentul  actual,  
urmãtoarea: 

Axa Prioritarã 1 - Sprijinirea 
dezvoltãrii durabile a oraºelor – poli urbani 
de creºtere (buget 151,637,724.57 euro). 

Domeniul 1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbanã - Acest domeniu încã nu 
este activ. Ghidul solicitantului a fost 
lansat spre consultarea publicului 
interesat la data de 14 mai 2008. NICI UN 
PROIECT DEPUS. 

Axa Prioritarã 2 - Îmbunãtãþirea 
infrastructurii de transport regionale ºi 
locale (buget 95,561,499.65 euro).

Domeniul 2.1 Reabilitarea ºi 
modernizarea reþelei de drumuri 
judeþene, strãzi  urbane-inclusiv 
construcþia/reabilitarea ºoselelor de 
centurã. 
 

Pânã în prezent au fost depuse de 
cãtre administraþia publicã localã 12 
proiecte, din care douã au fost respinse. 
Cele 10 proiecte rãmase în curs de evaluare 
au un buget total în valoare de 
315.327.580,76 RON, din care suma de 
253.620.194,37 RON este valoarea neram-
bursabilã solicitatã de cãtre potenþialii 
beneficiari. 

Un singur proiect din cele rãmase în 
procedurã, pe acest domeniu, la nivelul 
Regiunii Centru, a fost contractat. Este 
vorba de proiectul depus de cãtre Consiliul 
Judeþean Harghita ce prevede „Reabilitare 
DJ 132” ºi solicitã suma de 54,260,870 lei, 
iar 12,637,344  lei reprezintã contribuþia 
proprie a beneficiarului.



FOCUS REGIO CENTRU

Axa Prioritarã 3 – Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale (buget 71,671,124.47 euro) are trei 
domenii majore de intervenþie: 

Domeniul 3.1 Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de 
sãnãtate. NICI UN PROIECT DEPUS  

Domeniul 3.2 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale. Pe acest domeniu au fost depuse pânã în prezent 2 proiecte. Valoarea totalã a 
bugetelor din proiecte este de 4,246,114.86 lei, din care 3,496,800.47 lei reprezintã finanþarea 
nerambursabilã. 

Domeniul 3.3 Îmbunãtãþirea dotãrii cu 
echipamente a bazelor operaþionale pentru 
intervenþii în situaþii de urgenþã. Un singur proiect a 
fost depus pânã în prezent, cu o valoare a bugetului de 
42,658,644.00 RON, din care 35,114,968.00 RON 
finanþare nerambursabilã. 

Domeniul 3.4 Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea ºi  echiparea infrastructuri i  
educaþionale preuniversitare, universitare ºi a 
infrastructurii pentru formare profesionalã 
continuã. NICI UN PROIECT DEPUS 

Axa Prioritarã 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional ºi local (buget 86,725,473.51 euro)
Domeniul 4.1 Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanþã 

regionalã ºi localã. A fost depus un singur proiect, cu un buget în valoare de 84,215,772.04 lei, ce 
solicitã finanþare nerambursabilã de 38,213,369.59 lei.

 
Domeniul 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate ºi neutilizate ºi pregãtirea pentru 

noi activitãþi. NICI UN PROIECT DEPUS

Domeniul 4.3  Sprij inirea 
dezvoltãrii microîntreprinderilor. Pânã 
la data de 16 iunie 2008, au fost depuse 
pe domeniul 4.3, data limitã de 
depunere a primei sesiuni de cereri de 
proiecte pentru acest domeniu, un 
numãr de 169 de proiecte de cãtre 
microîntreprinderile din Regiunea 
Centru. Valoarea cumulatã a acestor 
proiecte nu se cunoaºte încã, 
proiectele fiind deschise dupã data de 
16 iunie ºi sunt abia la începutul 
procesului de evaluare.   

Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea ºi promovarea turismului (buget domeniul 5.1 si 5.2 - 
61,630,341.17 euro).

Domeniul 5.1 Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi 
crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. Au fost depuse pânã în prezent 3 proiecte 
din care unul a fost respins. Valoarea totalã a proiectelor aflate în curs de evaluare este de 
76.214.855,31 RON, din care 53.935.157,67 RON reprezintã finanþarea nerambursabilã.



Domeniul 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale ºi creºterii calitãþii serviciilor turistice. Un numãr de 3 proiecte 
au fost depuse, pânã la data 16 iunie 2008 pe acest domeniu. Valoarea totalã a acestor proiecte 
este de 27,541,804.36 RON, din care 15,468,801.96 RON finanþare nerambursabilã. 

Domeniul 5.3  Promovarea potenþialului turistic ºi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creºterii atractivitãþii României ca destinaþie turisticã. Pentru acest domeniu alocarea 
financiarã este distribuitã la nivel naþional, iar organismul intermediar ce se ocupa de 
derularea bugetului alocat este Ministerul Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii, Comerþ, Turism ºi 
Profesii Liberale.

Reprezentând grafic situaþia sumelor solicitate spre finananþare de cãtre proiectele 
depuse pânã la data de 16 iunie 2008 la sediul ADR Centru, precum ºi a bugetelor disponibile 
spre finanþare pe axe prioritare, obþinem o imagine ca în imaginea alãturatã: 

Situaþia proiectelor depuse ºi a bugetului (RON) la nivelul Regiunii Centru:

1. Conversia a fost fãcutã la cursul valutar din 16 iunie 2008, 1 Euro=3.6601 Ron
2. În privinþa situaþiei prezentate pentru Axa 4, subliniem cã nu sunt incluse valorile celor 169 proiecte depuse pentru finanþare la 
domeniul 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru 
este Organism Intermediar în cadrul 
procesului de derulare ºi implementare a 
fondurilor nerambursabile structurale. 
Fondurile structurale sunt alocate României, 
implicit Regiunii Centru, de cãtre Uniunea 
Europeanã dupã aderarea la UE, 01 ianuarie 
2008, prin intermediul Programului 
Operaþional Regional.
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Training pentru absorbþia fondurilor structurale

     Timp de douã zile reprezentanþii ADR Centru au fost prezenþi la atelierul de lucru 
organizat de Global Services - PROFINN - o firmã specializatã în consultanþa de afaceri ºi 
management, promovare ºi marketing. În luna mai a acestui an, reprezentanþii ADR 
Centru, instituþie care are calitatea de Organism Intermediar ce deruleazã fonduri 
structurale la nivelul Regiunii Centru, s-au pregãtit ºi au susþinut prezentãri în vederea 
creºterii absorbþiei fondurilor structurale disponibile spre accesare.
     Atelierul de lucru s-a desfãºurat pe durata a 2 zile la Alba Iulia, cu participarea 
instituþiilor administraþiei centrale dar ºi locale, implicate în derularea fondurilor 
structurale, precum ºi a experþilor din domeniul financiar bancar. La eveniment au fost 
prezenþi reprezentanþi ai Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, 
Ministerului Economiei ºi Finanþelor, Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative, 
Ministerului Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile, ANRMAP, Ministerului Agriculturii ºi 
Dezvoltãrii Rurale. 

     De la nivel regional, pe lângã ADR Centru, 
au mai fost invitaþi sã participe reprezentanþi 
ai Agenþiilor regionale ºi locale de Protecþia 
Mediului, APDRP Alba, instituþiile financiar - 
bancare, experþi ºi consultanþi care au 
implementat proiecte din fonduri de pre-
aderare ºi fonduri struc-turale. Participanþii 
invitaþi la atelierele de lucru au fost factori 
politici ºi de decizie din cadrul administraþiei 
publice româ-neºti centrale ºi locale - 
preºedinþi ºi vice-preºedinþi ai Consiliilor 
Judeþene, primari, viceprimari, secretari, 
directori tehnici ºi economici, consilieri ºi 
experþi de integrare europeanã, specialiºti în 
Ur-banism ºi Mediu din municipii, orase ºi 
comune, consultanþi, reprezentanþi ai 
organizaþiilor sectorului public ºi privat, ai 
agenþiilor ºi instituþiilor guvernamentale ºi 
neguvernamentale, precum ºi reprezen-tanþii 
mass media.

   „Este foarte importantã folosirea unui 
limbaj comun în domeniul accesãrii fondurilor 
nerambursabile. Noi, în calitate de organism 
intermediar care va evalua proiectele, dorim 
sã sprijinim beneficiarul care va scrie proiecte 
ºi le va depune la ADR Centru pentru 
finanþare. Tot atât de importantã este ºi 
formarea de parteneriate ºi coordonarea 
acestora în mod unitar, pentru un cât mai bun 
management al proiectului. Nu în ultimul rând 
a º  s u b l i n i a  r o l u l  c o m u n i c ã r i i  
interinstituþionale. Acest atelier urmãreºte 
toate aceste etape, plus altele strategice ºi, 
cu siguranþã va ajuta la fluidizarea procesului 
de accesare a fondurilor”, a declarat Simion 
Creþu, director general ADR Centru. 



Tematica atelierului a propus, pe parcursul celor douã zile, maturizarea conceptului de 
proiect de interes local ºi regional ºi înþelegerea condiþiilor de eligibilitate a proiectelor cu 
finanþare din fonduri nerambursabile. Au mai fost supuse dezbaterii celor prezenþi ºi 
realizarea aranjamentelor instituþionale, alocarea sarcinilor în cadrul parteneriatelor, 
planificarea ºi organizarea achiziþiilor publice în proiect, asigurarea legãturilor multiple între 
cererea de finanþare ºi documentele tehnice ºi economice de tip suport, determinarea 
intensitãþii intervenþiei de tip grant în finanþarea proiectelor. Aranjamentele financiare prin 
împrumuturi rambursabile în vederea asigurãrii cofinanþãrii proiectelor complexe, 
dezvoltarea comunicãrii instituþionale, asumarea managementului proiectului ºi 
monitorizarea responsabilitãþilor sunt alte teme asupra cãrora se va insista pentru o mai bunã 
realizare a proiectelor ce vor fi depuse pentru finanþare prin intermediul fondurilor 
structurale.

În prima zi a atelierului a 
fo s t  p rezentat  Programul  
Operaþional Regional, Programul 
Naþional de Dezvoltare Ruralã, ºi 
Programul Operaþional Sectorial 
de Mediu, Programul Operaþional 
Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane  ºi s-au purtat 
discuþii cu participanþii pe 
marginea acestor prezentãri, 
punându-se accent pe etapele 
privind întocmirea cererii de 
finanþare. Ce-a de-a doua zi a fost 
alocatã prezentãrii ofertei 
Raiffeisen Bank , cu privire la 
tipurile de credite care se pot 
acorda potenþialilor beneficiari 
pentru a putea asigura partea de 
co-finanþare a proiectelor 
finanþate din instrumentele 
structurale.

Ca o concluzie generalã a 
acestei întâlniri, se poate menþiona 
faptul cã  prezentãrile ºi discuþiile 
care s-au purtat pe marginea 
acestora, au clarificat o serie de 
aspecte legate de sistemul de 
implementare a Programelor 
Operaþionale pentru perioada 2007- 
2013, modul de finanþare al 
proiectelor, modul de organizare al 
licitaþiilor, rolul strategiei locale ºi 
pregãtirea instituþionalã pentru 
accesarea ºi gestionarea fondurilor 
structurale.



FOCUS REGIO CENTRU

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI FRECVENTE PRIVIND PROIECTELE 
FINANÞABILE PRIN PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL

Toþi cei ce sunt interesaþi de depunerea unui proiect pe Programul Operaþional Regional, în 
vederea obþinerii de finanþãri nerambursabile, pot adresa întrebãri sau solicita informaþii ºi 
clarificãri experþilor din cadrul Biroului de Informare. În vederea fluidizãrii acestui proces, 
ºi pentru a evita adresarea aceloraºi întrebãri, dar ºi pentru a vã lãmuri anumite aspecte 
cãrora poate nu le-aþi acordat atenþie, vã listam mai jos câteva din aceste întrebãri adresate 
de cãtre potenþialii beneficiari, precum ºi rãspunsurile aferente. 

Completarea cererilor de 
finanþare este un proces complex ºi 
consumator de timp. Printre 
principalele cauze de respingere 
ale proiectelor se numãrã cererile 
incomplete sau cele care nu 
urmãresc indicaþiile incluse în 
ghidul solicitantului.

În cele ce urmeazã vor fi 
prezentate câteva sfaturi utile 
pentru completarea cererilor de 
finanþare:

�Alocaþi timpul necesar 
pentru completarea mai 
multor variante de cerere de 
finanþare.

�U r m a þ i  c u  a t e n þ i e  
îndrumãrile din ghidul 
solicitantului. Acesta vã va 
furniza toate informaþiile 
necesare în ceea ce priveºte 
tipul de limbaj ºi conþinut pe 
care îl aºteaptã finanþatorul.

1. Care sunt principalii paºi de 
urmãrit în scrierea unei 
cereri de finanþare pentru 
Programul Operaþional 
Regional?



�Redactaþi cererea în mod succint ºi cu un maxim de claritate. O cerere de finanþare 
bine articulatã ºi atent gânditã are ºanse mai mari de reuºitã. 

�Rãspundeþi la întrebãri în mod direct ºi sincer. 
�Furnizaþi toate informaþiile suplimentare care sunt cerute.
�Completaþi cererea de finanþare ºi pãstraþi o copie a acesteia.
�Nu vã lãsaþi intimidaþi de jargonul folosit în formular sau ghidul solicitantului.
�Corelaþi informaþiile incluse în cerere cu cele prezentate în documentele suport.

Totuº i ,  îna inte  de  a  începe 
completarea cererii de finanþare trebuie 
avute în vedere urmãtoarele aspecte:

o Identificaþi o problemã sau o nevoie, 
ca motiv pentru a cãuta sprijin prin 
Programul Operaþional Regional

o Identificaþi acea axã ºi domeniu major 
de intervenþie al cãrui scop ºi obiective 
corespund cel mai bine nevoii 
dumneavoastrã de sprijin ºi adaptaþi 
proiectul în conformitate cu cerinþele 
ºi criteriile acestora.

o Îndepliniþi criteriile de eligibilitate. 

Verificaþi dacã:
1. Dumneavoastrã ca realizator al 

proiectului vã încadraþi în rândul 
beneficiarilor eligibili.

2. Sunt îndeplinite condiþiile generale 
relevante pentru accesarea fondurilor 
disponibile prin domeniul major de 
intervenþie cãruia vã adresaþi.

3. Costurile proiectului sunt considerate 
eligibile în cadrul respectivului 
domeniu al programului.

4. Dacã sunt îndeplinite criteriile legale 
ºi administrative necesare pentru 
implementarea proiectului.

o Pregãtiþi schiþa proiectului.
o Pregãtiþi toate documentele necesare 

pentru accesarea fondurilor (Ex: 
studii, analize, hotãrâri etc. în funcþie 
de cerinþele axei ºi domeniului major 
de intervenþie)

Doar dupã ce aþi parcurs toþi aceºti 
paºi, începeþi completarea cererii de 
finanþare, în conformitate cu indicaþiile de 
mai sus.
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Capitolul 4 – Finanþarea 
proiectului - al Cererii de 
f i n a n þ a r e  i n c l u d e  d o u ã  
subcapitole: bugetul proiectului 
ºi sursele de finanþare ale 
proiectului. În completarea 
acestui capitol solicitantul va 
þine cont de criteriile de 
eligibilitate ale cheltuielilor 
aferente axei prioritare ºi 
domeniului major de intervenþie 
al POR 2007-2013 cãruia i se 
adreseazã proiectul, precum ºi 
de stabilirea contribuþiei 
proprii.

În ce priveºte primul 
subcapitol - bugetul proiectului, 
solicitantul va completa fiecare 
linie a bugetului cu cheltuielile 
aferente proiectului sãu aºa cum 
acestea reies din documentele 
anexã la cererea de finanþare, în 
principal studiul de fezabilitate, 
în coloana aferentã 

2. Cum se completeaza capitolul 4 din Cererea de Finantare – Finanþarea proiectului?

tipului de cheltuialã pe care 
o  r e p r e z i n t ã  -  d a c ã  
cheltuiala se încadreazã la 
cheltuieli eligible pe aceastã 
coloanã, dacã se încadreazã 
la cheltuieli neeligibile, în 
cadrul coloanei respective. 
Î n  cadru l  co loane lo r,  
cheltuielile eligibile ºi 
cheltuielile neeligibile se vor 
trece la valoarea lor fãrã TVA 
aferent. TVA-ul aferent 
fiecãrei cheltuieli se trece în 
coloana care face referire la 
acesta. 

Va loarea  TVA se  
c a l c u l e a z a  a p l i c â n d  
procentul de 19% la total 
cheltuieli – col. 5 - (atât 
cheltuieli eligibile, cât ºi 
cheltuiel i  neeligibile). 
Bugetul proiectului este 
total general (col. 5) – total 
cheltuieli eligibile + total 
cheltuieli neeligibile - ºi 
total TVA (col.6).

CENTRU



 La valoarea totalã a proiectului se trece 
bugetul total (total general - col. 5 + total col. 6), 
valoare care se va defalca mai jos la urmãtoarele 
puncte în: valoare totalã cheltuieli neeligibile 
(total col. 3), valoare totalã cheltuieli eligibile 
(total col. 4) ºi TVA (total col. 6). Partea a doua a 
surselor de finanþare se completeazã cu, 
contribuþia proprie a solicitantului la bugetul 
proiectului. Aceasta este formatã din contribuþia 
solicitantului la cheltuielile eligibile ale 
proiectului – pentru calculul acesteia va trebui sã 
se þinã cont de condiþiile fiecãrui domeniu major 
de intervenþie în parte - contribuþia solicitantului 
la cheltuielile neeligile – adicã totalul acestor 
cheltuieli, precum ºi autofinanþarea proiectului 
în cazul proiectelor generatoare de venituri. 

Autofinanþarea se calculeazã în baza 
analizei cost-beneficiu a proiectului ºi a calcului 
finanþãrii nerambursabile a proiectului în 
conformitate cu modelele puse la dispoziþie în 
ghidul solicitantului. Sumele trecute la punctul II 
al surselor de finanþare, aferente contribuþiei 
proprii a solicitantului sunt trecute fãrã TVA, TVA-
ul,în totalitatea sa, se trece la punctul III al 
surselor de finanþare.

Referitor la sursele de finanþare ale proiectului – subcapitolul 2, acestea trebuie 
corelate cu bugetul proiectului, în primul rând.
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Contribuþia proprie a solicitantului la 
cheltuielile eligibile ale proiectului se 
calculeazã ca procent minim care trebuie 
asigurat de acesta din valoarea cheltuielilor 
eligibile, conform criteriilor specifice 
domeniului major de intervenþie aferent 
proiectului.

Vã rugãm sã acordaþi o mare atenþie 
completãrii acestor informaþii. Este foarte 
important ca sumele incluse în sursele de 
finanþare sã fie corelate cu cele incluse în 
bugetul proiectului, precum ºi cu cele incluse 
în studiul de fezabilitate, declaraþiile 
beneficiarului ºi Hotãrârea de aprobarea a 
proiectului ºi cheltuielilor aferente acestuia.

Informaþile de mai sus sunt menþionate 
ca ºi context general aplicabil POR 2007-2013 
în ce priveºte realizarea bugetului 
proiectului. Pentru completarea bugetului 
trebuie sã fiþi atenþi la modelul acestuia ºi la 
recomandãrile suplimentare cuprinse în 
Ghidul Solicitantului ºi cererea de finanþare 
aferente axei prioritare ºi domeniului major 
de intervenþie pentru care pregãtiþi proiectul 
dumneavoastrã.



3. Este eligibilã achiziþia de mijloace de transport în cadrul unui proiect care vizeazã 
domeniul 4.3 – Sprijinirea dezvoltãrii microintreprinderilor?

Achiziþia mijloacelor de transport nu este eligibilã în cadrul domeniul major de 
intervenþie 4.3 al POR 2007-2013, 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 Hotãrârea de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea ºi duratele normale de funcþionare a mijloacelor fixe.

4. 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 

5. Încadrarea unei entitãþi în 
categoria microîntreprinderii 
se va face dupã calcularea 
numãrului de salariaþi ºi a cifrei 
de afaceri?

În vederea verificãrii încadrãrii 
solicitantului în categoria 

microîntreprinderilor, se vor aplica 
prevederile Legii 346/2004 privind 
stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii IMM, 
cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare. 

Orice altã clasificare a între-
prinderilor, ce se realizeazã în altã bazã 
legalã decât legea menþionatã mai sus, 
are un alt scop decât facilitarea 
accesului la finanþare pentru IMM ºi nu 
se aplicã domeniului de intervenþie 4.3. 
al POR (e.g. definirea microîntre-
prinderilor conform Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal). 

activitãþilor eligibile din 
cadrul domeniului de intervenþie 4.3 
„ S p r i j i n i r e a  d e z v o l t ã r i i  
microîntreprinderilor” 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.
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Conform prevederilor Ghidului solicitantului 
pentru domeniul de intervenþie 4.3. al POR, solicitanþii 
de finanþare vor ataºa, la Cererea de finanþare, o 
Declaraþie de eligibilitate, prin care, aceºtia declarã, pe 
propria rãspundere, printre altele, cã „se încadreazã în 
categoria microîntreprinderilor, în sensul Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii 
întreprinderilor mici ºi mijlocii, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare”. 

În urma procesului de evaluare ºi selecþie, în 
cadrul etapei precontractuale, solicitanþii trebuie sã 
prezinte Declaraþia privind încadrarea întreprinderii în 
categoria  IMM ,  respect iv  Calculul  pentru 
întreprinderile partenere sau legate, întocmite 
conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la 
Legea 346/2004, din care sã reiasã îndeplinirea condiþiei 
de eligibilitate (respectiv încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor). 

Pentru a evita respingerea proiectelor pe motiv 
de neeligibilitate constatatã în etapa precontractualã, 
Autoritatea de management recomandã potenþialilor 
solicitanþi parcurgerea tuturor surselor de informare 
amintite mai sus, în vederea verificãrii îndeplinirii 
condiþiilor de eligibilitate a solicitantului, încã din etapa 
de pregãtire a cererii de finanþare. 

Autor itatea de management recomandã 
potenþialilor solicitanþi sã acorde atenþie sporitã 
aplicãrii corecte a prevederilor din Legea 346/2004, 
în special în ceea ce priveºte identificarea 
potenþialelor întreprinderi partenere sau legate cu 
întreprinderea solicitantã.
 

Încadrarea datelor solicitantului (a numãrului 
mediu anual de salariaþi ºi a cifrei de afaceri anuale 
nete/ activelor totale) în pragurile prevãzute pentru 
microîntreprinderi se verificã abia dupã luarea în 
calcul a datelor aferente întreprinderilor partenere 
ºi legate, identificate conform legii. 

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi 
în cazurile în care aceasta este partenerã ºi/sau 
legatã cu o altã întreprindere, prezentatã în lege, 
este detaliatã ºi exemplificatã în cadrul unui Ghid 
privind definirea IMM-urilor (disponibil, în limba 
românã, pe website-ul Ministerului pentru 
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, Comerþ, Turism ºi 
Profesii Liberale, la adresa http://www.mimmc. 
ro/files/imm/Definitia_IMM.doc; varianta în limba 
englezã a acestui ghid, elaborat de serviciile 
specializate ale Comisiei Europene, este disponibilã 
l a  a d r e s a  h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /  
enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_
user_guide.pdf).



Un exerciþiu util în acest sens poate fi completarea Declaraþiei privind încadrarea 
întreprinderii în categoria întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi efectuarea Calculului pentru 
întreprinderile partenere sau legate (modele prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la Legea 346/2004 
privind stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii IMM, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare) încã 
din etapa pregãtirii cererii de finanþare. Depunerea acesteia odatã cu cererea de finanþare nu 
este, însã, obligatorie. 

6. Criterii de eligibilitate pentru finanþarea 
structurilor de cazare?

Prin intermediul domeniul major de 
intervenþie 5.2 al Programului Operaþional 
Regional – Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale ºi creºterea calitãþii serviciilor 
turistice – se poate finanþa modernizarea ºi 
extinderea structurilor de cazare precum ºi a 
utilitãþilor conexe. Prin structurã de cazare se 
înþelege: „structurã de primire turisticã care 
poate fi – hotel, motel, hotel pentru tineret, vilã 
turisticã, bungalou, cabanã turisticã, camping, 
popas turistic, pensiune turisticã, structurã de 
primire cu funcþiuni de cazare pe vapoare / 
pontoane”. Pentru a fi eligibile pentru finanþare 
prin intermediul domeniul 5.2 al POR, proiectele 
care vizeazã modernizarea ºi extinderea 
structurilor de cazare trebuie sã îndeplineascã 
criteriile de eligibilitate privind solicitantul ºi 
proiectele menþionate în ghidul solicitantului 
dintre care cele mai importante sunt: 

�Acestea trebuie sã fie structuri de 
cazare funcþionale, clasificate 
conform ordinului 510/2002 pentru 
aprobarea – se va prezenta 
certificatul de clasificare al 
structurii de cazare, valabil la data 
depunerii cererii de finanþare

�Valoarea totalã a proiectelor trebuie 
sã se încadreze între 700.000 ºi 
17.000.000 RON.

�Proiectul poate fi proiect individual 
de sine stãtãtor

�Proiectul trebuie depus de un 
s o l i c i t an t  e l i g i b i l  c on fo rm  
capitolului II.1.1. punctul 1 – 
solicitant B, din Ghidul solicitantului
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Vã rugãm sã aveþi în vedere toate criteriile menþionate în Ghidul Solicitantului, atât 
în ce priveºte eligibilitatea solicitantului, cât ºi privind eligibilitatea proiectelor.

7. Cui trebuie sã mã adresez pentru a obþine mai multe informaþii privind 
Programul Operaþional Regional?

Pentru informaþii suplimentare puteþi consulta pagina de Internet a Programului – 
, precum ºi cea a Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru – 
, secþiunea POR – sau sã transmiteþi o solicitare scrisã la ADR Centru: 

Alba Iulia, P-þa Consiliul Europei nr. 32D, 510096, jud. Alba, email – 
 ; sau telefonic la 0258 / 818616 int. 281, 282 sau 283.

www.inforegio.ro
www.adrcentru.ro

programe@adrcentru.ro
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Astfel angajamentul Comisiei susþine 
alocarea anualã a unei pãrþi din resursele 
bugetare ale Comunitãþii. Aceastã alocare are 
loc în anul N ºi în fiecare an urmãtor, care în 
baza regulii N+2/N+3, va deveni urmãtorul an 
N. La data de 31 decembrie a anului N+2/N+3 
angajamentul de platã va fi întrerupt. Aceasta 
înseamnã cã Statul Membru care înainteazã 
cererile de platã pentru sume mai mici decât 
alocarea anualã din bugetul comunitãþii va 
pierde în mod irevocabil diferenþa de sumã.

CE SE ÎNÞELEGE PRIN REGULA N+2 / N+3?

Regula N+2 / N+3, este o regulã 
importantã pentru managementul 
financiar al programelor finanþate 
prin fonduri de la Uniunea 
Europeanã. Aceasta presupune cã 
banii Comisiei nu pot sã stea la 
dispoziþia statului membru pe un 
termen nedeterminat, ci existã un 
termen-limitã pânã la care aceste 
sume pot fi cheltuite. Deºi se discutã 
de o alocare multianualã, acest fapt 
nu înseamnã cã statul membru 
cheltuieºte suma alocatã dupã bunul 
plac în acea perioadã de ºapte ani, ci 
existã ºi o alocare anualã. Aceasta 
este cunoscutã de la început ºi este 
clar definitã pentru fiecare program 
operaþional. Sumele sunt contractate 
în limita respectivei alocãri anuale.

De ce ºi N+3? Deoarece, în actuala perioadã de programare 2007-2013, Comisia 
Europeanã a fãcut un amendament la aceastã regulã pentru alocãrile financiare aferente 
anilor 2007-2010 pentru România ºi Bulgaria ºi cele 10 state aderate în 2004 la UE.
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De exemplu, sã presupunem cã pentru anul 2007 avem 
100 de unitãþi alocate pe POR, 110 unitãþi pentru 2008, 120 
pentru 2009 ºi asa mai departe. Cele 100 de unitãþi pentru anul 
2007 pot fi cheltuite pânã la sfârºitul anului 2010. Teoretic se 
considerã cã banii alocaþi la 1 ianuarie 2007 pot fi cheltuiþi 
pânã la 31 decembrie 2010. Aceastã regulã nu se va aplica la 
nivel de proiect, ci la nivel de alocare anualã pe Program. 
Astfel, indiferent câte proiecte sunt în derulare, cele 100 de 
unitãþi din anul 2007 trebuie cheltuite pânã la sfârºitul anului 
2010.

Este foarte important de avut în vedere aceste aspecte, 
pentru cã, deºi regula se aplicã la nivel de program, realizarea 
acesteia depinde de numãrul de proiecte contractate ºi mai 
important de numãr de proiecte care efectiv cheltuie banii 
contractaþi. Pentru cã deºi proiectele sunt contractate din 
timp, dacã beneficiarii nu reuºesc sã se încadreze în grafic, sã 
cheltuie banii propuºi ºi sã facã cereri de rambursare, banii 
respectivi nu sunt cheltuiþi pânã la termenul limitã, atunci 
aceºti bani sunt pierduþi.
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