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Dacã România vrea sã utilizeze eficient Instrumentele Structurale ale 
UE, va fi necesar un numãr mare de proiecte de foarte bunã calitate, care sã 
provinã de la o categorie  largã de organizaþii, din toatã þara. Pentru a fi 
eligibile pentru finanþare, prin Programul Operaþional Regional, proiectele vor 
trebui sã îndeplineascã, printre altele, urmãtoarele criterii:
? Sã contribuie la unul sau mai multe dintre obiectivele Programului 

Operaþional Regional
? Sã fie transmise de un beneficiar 

eligibil, aºa cum a fost definit în 
Programul Operaþional Regional

? Sã cuantifice ºi sã ofere detalii 
privind þinte clare ºi realizabile

? Sã demonstreze un beneficiu 
suplimentar ºi durabil la dezvol-
tarea socio-economicã a zonei

? Sã dispunã de o finanþare sigurã, 
identificând destinatarii fondurilor 
ºi sursele de cofinanþare

? Sã corespundã politicilor de ajutor 
ale statelor Uniunii Europene 
precum ºi politicilor de achiziþii 
publice

? Sã nu dubleze activitatea deja 
existentã ºi/sau sã nu se substituie 
cheltu ie l i lor  ex i s tente  sau 
planificate.

Calitatea proiectelor depuse va 
fi apreciatã în funcþie de gradul în care acestea:
? corespund strategiilor naþionale, regionale sau locale, sau au legãturã cu 

alte proiecte ºi programe ale UE
? prezintã dovezi ale unui parteneriat eficient pentru implementarea lor
? oferã o estimare corectã a bugetului, în raport cu rezultatele planificate
? iau în considerare nevoia protecþiei mediului pe termen lung
? promoveazã egalitatea de ºanse
? au caracter inovator
? demonstreazã existenþa sistemelor solide de management
? oferã o strategie credibilã de continuitate, atunci când finanþarea din 

partea UE se va termina.



În principal, potenþialii beneficiari de fonduri nerambursabile 
trebuie sã þinã seama de îndeplinirea urmãtoarelor criterii generale, pe care 
trebuie sã le ia în calcul atunci când dezvoltã proiecte:

1. Sã demonstreze capacitatea beneficiarului final de a administra, 
monitoriza ºi asigura continuitatea acþiunilor propuse;

2. Sã demonstreze capacitatea departamentului tehnic al beneficiarului 
final de a superviza implementarea acþiunii (pentru proiecte de 
infrastructurã);

3. Sã demonstreze capacitatea beneficiarului final de a asigura 
cofinanþarea ºi cheltuielile neeligibile;

4. Sã demonstreze maturitatea proiectelor – prin existenþa studiului de 
fezabilitate, sau a altor proiecþii financiare;

5. Sã poatã prezenta toate autorizaþiile ºi aprobãrile necesare;
6.  Sã facã dovada proprietãþii terenurilor ºi clãdirilor.

Proiectele trebuie sã rezulte din nevoile existente ºi, ulterior, sã se 
caute o sursã de finanþare. Nu este recomandabil sã se încerce dezvoltarea 
unui proiect care sã se plieze pe o sursã de finanþare prestabilitã.

Trebuie identificate sursele de finanþare ale proiectelor încã din faza 
de concepere a acestora. 



B e n e f i c i a r i i  s u n t  
responsabili:
 -  pen t ru  i n i þ i e rea  º i / s au  
implementarea operaþ iuni lor  
(proiecte) 
 - de pregãtirea ºi implementarea 
operaþiunii (proiect)
 - de aplicarea regulilor de achiziþie 
publicã
 - de aplicarea managementului 
financiar corect.

La nivelul Agenþiei pentru 
Dezvoltare Regionalã Centru 
considerãm cã resursele financiare 

nerambursabile 
r e p r e z i n t ã  
sp r i j i nu l  de  
care climatul 
e c o n o m i c o -
social are acum 
cea mai mare 
nevoie. 



Regiunea Centru a 
cunoscut, în ultimii ani, o 
dezvoltare continuã ºi 
datoritã impactului pe care îl 
au pe toate planurile 
proiectele finanþate din 
fonduri europene, deoarece 
s-au creat locuri de muncã ºi 
au fost identificate bune 
oportunitãþi de dezvoltare. 

Astfel, zonele aflate 
în declin au putut fi 
revitalizate, iar în actualul 
climat economic, fondurile 
structurale, în special cele 
derulate de ADR Centru prin programul REGIO, reprezintã semnalul pe care îl 

aºtepta societatea 
pentru a putea sã îºi 
dezvolte programele. 
Le transmitem tutu-
ror beneficiarilor de 
bani europeni cã ne 
aºteptãm ca aceste 
fonduri sã fie folosite 
cu chibzuinþã, pentru 
i m p u l s i o n a r e a  
activitãþii tuturor 
beneficiarilor care au 
d e p u s  p r o i e c t e  
eligibile.
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