
Notă către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 
care se încadrează în categoria polilor de creştere sau a polilor de dezvoltare urbană

Având în vedere că:

(i) în conformitate cu instrucţiunile  cuprinse în Ghidul solicitantului pentru sub-domeniul 
„Poli de creştere” şi pentru sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” al Axei prioritare 
1 a Programului Operaţional Regional:

 fiecare dintre cererile de finanţare aferente proiectelor individuale prin care 
se implementează Planurile integrate ale polilor de creştere – avizate favorabil – 
şi  pentru care se solicită finanţare în cadrul  Axei prioritare 1 a Programului 
Operaţional Regional, ŞI

 cererile  de  finanţare aferente  proiectelor  individuale  prin  care  se 
implementează Planurile integrate ale polilor  de dezvoltare urbană şi pentru 
care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional 
Regional care se depun ulterior depunerii Planului, conform calendarului de 
depunere asumat de municipiul - pol de dezvoltare urbană

se  depun la  sediul  organismului  intermediar  din  cadrul  Agenţiei  pentru  dezvoltare 
regională din regiunea unde urmează a se implementa proiectul respectiv, împreună cu 
toate anexele indicate prin Ghid,  completate în limba română,  în  4 exemplare (1 
original şi 3 copii). 

(ii) în cazul tuturor acestor cereri de finanţare proiectul tehnic trebuie anexat la cererea 
de finanţare, iar acest document poate fi foarte voluminos şi dificil de multiplicat,

Autoritatea  de  management  pentru  Programul  Operaţional  Regional  a  decis  ca,  în  cazul 
cererilor  de  finanţare  care  se  încadrează  în  situaţiile  de  mai  sus,  proiectul  tehnic  se  va 
depune într-un singur exemplar tipărit, original, care se va anexa la exemplarul original al 
cererii de finanţare aferente proiectului. 

În cazul celor 3 exemplare - copii ale ale cererilor de finanţare pentru proiect, se va anexa un 
CD-ROM conţinând versiunea electronică, completă, a proiectului tehnic.
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