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INTREBARI SI RASPUNSURI  D.M.I 1.1 
 

 
Sub-domeniul de Interventie ”Centre urbane” 

Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1 Pentru  operatiuni  privind 
reabilitarea infrastructurii 
sociale, in cadrul sub- 
domeniului „Centre urbane” 
este eligibila activitatea de 
extindere a cladirilor   
centrelor sociale? 

Conform    Ghidului    solicitantului    pentru    sub-domeniul “Centre 
urbane” nu este eligibila activitatea  de  extindere  a  centrelor  
sociale.  In cadrul acestui sub-domeniu de interventie din axa 1,   
domeniul   de   interventie   1.1   sunt   eligibile activitatile  de  
reabilitare/  modernizarea  a cladirilor destinate serviciilor sociale. 

2. In cazul unui proiect care 
are ca obiectiv specific 
renovarea si modernizarea 
unei cladiri degradate si 
reutilizarea  acesteia pentru  
serviciile  sociale, in ce 
categorie de operatiuni se 
inscrie proiectul? 

 
Trebuie facuta, in acest 

caz,   dovada acreditarii 
pentru   serviciile   sociale 
sau a metodologiei de 
selectie a unui furnizor 
privat acreditat? 

Activitatea   se   incadreaza   in   categoria   a)   de operatiuni 
eligibile, respectiv reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea 
serviciilor urbane. 

 
Conditiile specificate in cadrul acestei categorii de operatiuni sunt 
urmatoarele: cladirea sa fie degradata si/ sau neutilizata, sa fie in 
proprietatea autoritatii publice locale, iar lucrarile eligibile sunt 
lucrari de finalizare si/ sau renovare. 

 
Avand in vedere aceasta incadrare, va recomandam luarea in 
considerare a tuturor criteriilor generale (valabile pentru toate 
categoriile de operatiuni), precum si criteriile de eligibilitate specifice 
acestei categorii de operatiuni. Ca anexa obligatorie   la cererea de 
finantare trebuie prezentat planul de reutilizare, in care se va 
detalia destinatia sociala a  acestei  cladiri,  va  recomandam  
utilizarea modelului informativ al continutului planului de reutilizare   
din   ghidul   solicitantului.   Descrierea destinatiei  sociale  se  va  
face  in  acest  plan  de reutilizare si in cererea de finantare, cu 
accent pe analiza  situatiei  existente,  a  concurentei,  a cerintelor 
pentru aceste tipuri de servicii, strategia de promovare, etc. Pentru 
aceasta categorie de operatiuni, nu este specificat in ghid necesitatea 
prezentarii acreditarii, dar modul de utilizare a acestei cladiri si 
destinatia va fi analizata din punct de vedere al fundamentarii 
proiectului. Ma mult, dezvoltarea unui astfel de proiect in cadrul PIDU 
trebuie sa rezulte dintr-o deficienta a situatiei prezente   a  arealului   
de  interventie   si  dintr-o masura de interventie pentru aceasta 
deficienta constatata. 
 
Documentatia privind selectia transparenta a furnizorului privat de 
servicii sociale si dovada acreditarii   furnizorului   de  servicii   sociale   
sunt anexe obligatorii la cererea de finantare pentru proiectele care 
prevad interventii in asigurarea de servicii sociale, categoria c) de 
operatiuni. 
 

 
 
 



 

3. Ce     cheltuieli     pot     fi 
suportate in cadrul 
cheltuielilor  eligibile pentru 
consultata? Consultanta de 
management de proiect 
contractata este eligibila? 

In    ceea    ce    priveste    proiectele    individuale, cheltuielile  de  
consultanta  pot  fi  eligibile  doar pentru   proiectele   care   nu   cad   
sub   incidenta schemei     de  ajutor  de  stat,  in  categoria 
cheltuielilor   legate   de   proiectare   si   asistenta tehnica. In 
conformitate  cu Ordinul comun 1294/ 3296 din nov. 2008 privind 
aprobarea  categoriilor de cheltuieli eligibile pentru acest domeniu 
major de interventie, in categoria cheltuielilor eligibile privind  
serviciile  de  consultanta  se  includ,  dupa caz: 

 
-Plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea studiilor de piata 
si de evaluare; 
- Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului 
proiectului finantat; 
- Plata consultantei juridice in scopul elaborarii documentatiei de 
atribuire si/ sau pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a 
contractelor  de achizitie publica. 

 
Deci este vorba de consultanta in managementul proiectului, in 
implementare acestuia, dupa semnarea  contractului  de  finantare.  
Aceste cheltuieli de consultanta sunt eligibile de la data intrarii   in  
vigoare   a  contractului   de  finantare semnat intere beneficiar si 
organism intermediar, cu respectarea prevederilor privind achizitiile 
publice.  In  ceea  ce  priveste  PIDU  –  toate cheltuielile de elaborare 
si implementare cad in sarcina beneficiarului, nu sunt cheltuieli 
eligibile. 

4. Pentru       statiile       de 
autobuz, dotarea cu panouri 
poate fi activitate in proiect, 
reprezinta activitate de 
modernizare a acestora? 

Dotarea cu panouri a statiilor de autobuz poate fi activitate  
eligibila,  deoarece  reprezinta  o activitate de modernizare, dar 
costurile cu achizitionarea  acestor  echipamente  nu  sunt cheltuieli  
eligibile.  Aceste  cheltuieli  vor  fi suportate  de  catre  solicitant  in 
cadrul  activitatii care  vizeaza  modernizarea  acestor  statii  de 
autobuz. 



 

 
 
 
 
 

INTREBARI SI RASPUNSURI  D.M.I 3.2 
 
 

Domeniul  Major  de Interventie  3.2–  „Reabilitarea  /modernizarea/  dezvoltarea  şi 
echiparea  infrastructurii serviciilor  sociale” 

Nr. 
Crt
 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. In   curtea    unui    centru 
social intenţionam să extindem 
centrul social printr-o 
construcţie separată legată de 
cea existentă prin utilităţi de 
tipul apa, canalizare, energie 
electrică. Certificatul de 
urbanism este eliberat in 
scopul extinderii centrului 
social existent. 

 
Intrebarea este dacă această  
activitate  este intr-adevar 
extindere in sensul  glosarului  
de termeni din Ghidul 
solicitantului pentru domeniul 
major de intervenţie 3.2 sau 
construcţie noua? 

Dezvoltarea centrului existent prin extindere poate fi eligibil pentru 
finanţare in cadrul POR, DMI 3.2 daca cladirea existentă suferă 
intervenţii asupra elementelor constructive, structurale, si/sau 
nestructurale, avand ca efect modificarea acestora (totală  si  
partială),  rezultând  modificarea volumetriei (de exemplu: 
mansardarea clădirii existente,  supraetajarea  cladirii  existente, 
adăugarea unui corp nou care trebuie să contribuie la atingerea 
indicatorilor de rezultat stipulaţi in cererea de finanţare si sa nu 
depașeasca clădirea existenta din punct de vedere al regimului de 
inăltime si volumului. 

 
De asemenea, menţionam ca in cadrul axei 3, Domeniul major de 
intervenţie 3.2 nu se finanţeaza construcţii noi, iar legarea centrului 
social existent doar prin utilitaţi de tipul apă, canalizare, energie 
electrică nu este extindere in sensul definiţiei din ghidul 
solicitantului. 

Sub-domeniul de Interventie ”Poli de dezvoltarea  urbana” 

1. In    cadrul    Planului    de 
actiune includem toate 
proiectele care conduc la 
implementarea planului 
integrat  (indiferent  de sursa 
lor de finantare) sau numai 
pe cele pentru care solicitam  
finantare  prin Axa  prioritara   
1  a  POR 2007-2013? 

Conform Ghidului solicitantului pentru DMI 1.1 Poli de dezvoltare 
urbana, planuri de dezvoltare urbana este un document de planificarea 
dezvoltarii la nivelul intregului oras, plan care se implementeaza prin 
proiecte individuale identificate in planul de actiune.   Planurile   
integrate   de  dezvoltare   ale polilor de dezvoltare urbana se 
finanteaza partial, in limita sumelor de care dispune fiecare 
regiune de dezvoltare  pentru  polii de dezvoltare  urbana, din axa 
prioritara 1 a POR.  
 
Pentru finantarea integrala a acestor planuri se pot utiliza alte surse 
identificate de autoritatile locale (programele nationale de dezvoltare, 
alte programe europene, credite  comerciale,     e.t.c).  Deci,  la  
punctul  3 Planul  de actiune,  din anexa  Model  A Continutul 
recomandat al Planului Integrat de dezvoltare urbana, se vor trece 
toate proiectele nu numai cele pentru care se solicita finantare din Axa 
1, sub- domeniul Poli de dezvoltare urbana. 
In   anexa   1   la   Modelul   A,   Lista   proiectelor  ndividuale, se 
trec toate proiectele care compun Planul integrat de dezvoltare 
urbana, cu precizarea  ca, informatiile incluse in coloane trebuie sa 
corespunda cu cele mentionate in Cererea de finantare  in  cazul  in  
care  pentru  proiectul respectiv se solicita finantare din cadrul Axei 1 
a POR. 
 



 

2. În    cazul    cererilor    de 
finantare depuse de un 
solicitant  autoritate publică 
locală în parteneriat cu un 
furnizor de servicii  sociale 
privat, 
vă rugăm să ne precizati care 
este documentatia privind 
selectia transparentă    a 
furnizorului de servicii sociale. 

Documentatia   privind   selectia   transparentă   de către  un  solicitant  
de  finantare  unitate administrativ-teritorială  (autoritate publică 
locală) a  unui  partener  furnizor  de  servicii  sociale  se referă  la:  
un  anunt   publicat  în  presă  privind selectia unui furnizor de servicii 
sociale acreditat pentru  serviciul  social  pe  care  unitatea 
administrativ-teritorială   îl   are   în   vedere   a   fi furnizat în 
imobilul obiect al cererii de finantare – cerere de ofertă, criteriile de 
analiză şi selectie a ofertelor, analiza ofertelor primite şi desemnarea 
furnizorului de servicii sociale câştigător. 

3. Ce  se  întelege 
 prin echipamente  de  
specialitate? 

Echipamentele  de  specialitate  sunt  cele  descrise conform 
standardelor  în  domeniu  specifice diferitelor tipuri de 
servicii sociale. 

4. Ce înseamnă 1 an vechime 
pentru furnizorul  de servicii 
sociale? 

Pentru a fi eligibil în cadrul acestui domeniu major de  interventie,  
furnizorul  de  servicii  sociale  va dovedi   că   are,   la   data   
depunerii   cererii   de finantare, o vechime de cel putin un an de la 
înfiintare, respectiv de la data înfiintării în cazul unitătilor 
administrativ-teritoriale (autorităti ale administratiei   publice   locale)   
şi   al   serviciilor publice de asistentă socială şi de la data înscrierii 
în registrul asociatiilor şi fundatiilor, în cazul organismelor 
neguvernamentale. 

5. Este          eligibil          un 
parteneriat intre APL si un 
furnizor privat de servicii 
sociale? 

Conform Ghidului solicitantului pentru DMI 3.2 din POR este eligibil 
 parteneriatul  incheiat  intre  autoritatea  Administratiei   
publice  locale  cu  un furnizor de servicii sociale de drept privat, in 
care APL este desemnata lider al parteneriatului. Furnizorii privati 
 de servicii sociale acreditati  in conditiile legii de tipul: 
-   Asociatii   si   fundatii   constituite   in conformitate  cu  
prevederile  Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii 
si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale 
ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare din Romania; 
-   Unitati  de  cult/  structuri  ale  cultelor apartinand cultelor 
religioasa recunoscute in Romania  si constituite  conform  statutului  
si codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii 
contituite de culte. 

 

 

INTREBARI SI RASPUNSURI  D.M.I 3.4 
 
 

Domeniul   major  de  interventie  3.4  –  “Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea   si 
echiparea  infrastructurii educationale  preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 
profesionala  continua” 
Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. Cheltuielile    cu    achizitia unor   
softuri   educationale pe  suport  
electronic  (CD- uri)  si  editiile  
electronice ale  unor  carti  (CD-uri) 
pentru dotarea laboratoarelor  unui  
liceu sunt considerate cheltuieli 
eligibile in cadrul DMI 3.4 ? 

Cheltuielile  efectuate  pentru  dotarea  laboratoarelor 
unui  liceu,  si  anume  ,  cheltuielile  cu  achizitia  unor 
softuri educationale pe suport electronic (CD-uri) si editiile 
electronice ale unor carti (CD-uri)   pentru dotarea 
laboratoarelor unui liceu sunt considerate cheltuieli eligibile 
in cadrul DMI 3.4 sunt considerate cheltuieli  efectuate  
pentru  dotarea unitatilor  scolare cu echipamente 
didactice, deci sunt cheltuieli eligibile conform Ordinului 
privind cheltuielile  eligibile pentru DMI 3.4. 



 

2. Dotarea salilor de clasa cu banci, 
catedre, table de scris, dulapuri este 
cheltuiala eligibila? 

Dotarea  salilor  de clasa cu banci,  catedre,  table  de 
scris, dulapuri nu este cheltuiala eligibila in cadrul DMI 3.4. 

3. Extinderea  cladirii scolii prin 
construirea unei sali de sport este 
activitate eligibila? 

In conditiile in care se  respecta definitia activitatii de 
extindere din glosarul de termeni din ghidul solicitantului, 
atunci extinderea cladirii scolii prin construirea unei Sali de 
sport este activitate eligibila in cadrul DMI 3.4. 

4. Sunt eligibile urmatoarele activitati si 
cheltuielile aferente acestora, in 
cadrul unui proiect de modernizare a 
unui CIPT: 

 
-reabilitare si amenajare curte scoala, 
imprejmuire curte scoala 

 
-reabilitare si amenajare parcare, 
alei? 

In conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului si 
clarificarile emise de AM POR, activitatile de tipul 
imprejmuire  scoala,  reabilitare  si  amenajare  curte 
scoala sunt eligibile daca sunt justificate prin proiect, insa 
cheltuielile  cu realizarea  acestora  nu sunt eligibile. 
Nu  sunt  eligibile  cheltuielile  si  activitatile  de reabilitare 
si amenajare parcare, alei. 

5. Dotarea bibliotecilor scolare cu 
manuale sau carti este o activitate 
eligibila? 

Dotarea bibliotecilor  scolare cu manuale sau carti nu este 
o activitate eligibila. 

6. In  cadrul  axei  3,  DMI  3.4 
gradinitele de stat pot fi reabilitate si 
extinse? 

 
 
 
Pot fi construite gradinite particulare   
in   cadrul acestui domeniu major de 
interventie? 

In conformitate cu Ghdiul solicitantului DMI 3.4 activitatile 
eligibile constau in consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru 
invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru 
Invatamant Profesional si Tehnic). 

 
In conformitate cu legea invatamantului preuniversitar, 
invatamantul obligatoriu  in Romania cuprinde 10 clase (de 
la clasa I la clasa a X). 

 
Prin urmare, gradinitele nu sunt cuprinse in cadrul 
invatamantului obligatoriu. 

 
In ceea ce priveste gradinitele particulare acestea nu 
indeplinesc conditiile din Ghidul solicitantului, referitoare la 
solicitantii eligibili si nici cele referitoare la incadrarea in 
cadrul invatamantului obligatoriu. 

 
 
 

INTREBARI SI RASPUNSURI  FRECVENTE  D.M.I  4.1 
 
 

Domeniul  major de interventie 4.1 – “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire  a 
afacerilor de importanta regionala si locala” 

Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. Care este codul CAEN pe care 
societatile comerciale trebuie sa il 
aiba pentru a fi eligibile in scopul de 
a depune cerere de finantare pe 
domeniul 4.1.? 

Clasa CAEN corespunzatoare activitatii de 
administrare a unei structuri de afaceri este 
6832 "Administrarea imobilelor pe baza de comision sau 
contract" (cf. CAEN Rev. 2), care corespunde vechii clase 
7032 (CAEN Rev.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTREBARI SI RASPUNSURI  FRECVENTE  D.M.I 4.2 
 

Domeniul  major de interventie 4.2 – “Reabilitarea siturilor poluate si neutilizate” 

Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. Suntem o societate de administare a 
unui parc industrial. Mentionam ca 
suntem organizati ca o societate pe 
actiuni, iar 50% din actiunile societatii 
sunt detinute de catre o autoritate 
publica locala. Terenul este in 
proprietatea APL. 

 
In ce masura si in ce conditii 
societatea noastra de administrare a 
parcului industrial poate fi 
considerata eligibila in cadrul DMI 4.2 
“Reabilitarea siturilor poluate si 
neutilizate”? 

Conform ghidului solicitantului pentru DMI 4.2 „Reabilitarea 
siturilor poluate si neutilizate”, solicitantii eligibili ai 
acestui domeniu major de interventie pot fi: 

 
Unitatile administrativ teritoriale si unitatile administrativ 
teritoriale in parteneriat. 

 
Societatile pe actiuni nu sunt eligibile in cadrul 
DMI 4.2. 

 
 
 
 
 
 

INTREBARI SI RASPUNSURI  D.M.I 5.1 
 

Domeniul major de interventie 5.1 – “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” 

Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. Intrebari referitoare la completarea 
cererii de finantare: 

 
In cazul consolidarii si restaurarii unui 
monument istoric, activitatile 
prevazute in planul de marketing se 
vor putea regasi in lista activitatilor 
desfasurate in proiect sau vor face 
obiectul unui proiect distinct? De 
asemenea cheltuielile pentru 
asemenea activitati pot fi incluse in 
buget ca si cheltuieli eligibile la 
capitolul cheltuieli de informare si 
publicitate( practic, fiecare din 
activitatile de marketing  poate fi 
asimilata acestor cheltuieli). 

Planul de marketing este anexa la cererea de finantare, 
activitatile incluse in acesta vin sa justifice si sa sprijine 
realizarea obiectivelor proiectului propus. 
Cheltuielile care se pot fundamenta pentru activitatile  din  
planul  de  marketing  nu  se includ  in  bugetul  proiectului,  
linia  de informare si publicitate din cadrul bugetului 
proiectului reprezentand doar activitatea de informare si 
promovare pentru proiect, nu pentru  obiectivul  asupra  
caruia  se intervine prin proiect (de ex: cheltuieli pentru: 
comunicat  de  presa  lansare  proiect, conferinta de lansare, 
conferinta de inchidere a proiectului, panou de publicitate la 
locul de 
implementare  al  proiectului  conform Manualului de 
identitate vizuala a POR, de exemplu). 



 

2. Intrebari referitoare la completarea 
cererii de finantare: 

 
La capitolul 2.3.5 (Activitatile 
proiectului) din cererea de finantare 
se solicita prezentarea detaliata a 
activitatilor si sub-activitatilor 
aferente fiecarei activitati, in ordine 
cronologica. Pentru fiecare dintre 
exemplele date se specifica data de 
incepere si cea de finalizare. Este 
necesar sa precizam data de incepere 
si cea de finalizare pentru fiecare din 
activitatile si subactivitatile 
proiectului? In conditiile in care nu 
stim cand va incepe efectiv proiectul 
(din motive care tin de evaluare si 
contractare) nu putem apela la niste 
date concrete. Putem exprima 
perioada folosind luna 1, luna 2, 
e.t.c? Includerea acestor informatii 
intr-un tabel va fi considerata o 
abatere formala de la modelul de 
cerere de finantare propus? 

Nu   se   mentioneaza    nici    in   calendarul 
achizitiilor nici in calendarul activitatilor, nici in planul 
achizitiilor (pentru achizitiile prevazute  dupa  depunerea  
cererii  de finantare) datele sau lunile exacte, ci este foarte 
bine cu luna 1, luna 2..., unde luna 1 reprezinta prima luna 
de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului 
de finantare. Activitatile desfasurate inainte de semnarea 
contractului, se vor insera in tabel in coloane care vor avea 
mentionate in capul de tabel „activitati desfasurate inainte 
de semnarea contractului de finantare”. 

3. Daca studiul de fezabilitate nu a fost 
supus procedurii de achizitie publica, 
el fiind realizat de o firma de 
proiectare fara pretinderea unei 
remuneratii banesti, va trebui 
specificat acest lucru in cererea de 
finantare la capitolul 3.4.1 Informatii 
privind elaborarea studiului de 
fezabilitate / documentatiei de 
avizare a lucrarilor publice de 
interventii? Sau pot fi completate 
doar paragrafe cu privire la data 
realizarii AF si data ultimei 
actualizari a SF, fara a completa 
primul paragraf? 

 

In crerea de finantare  se completeaza  data elaborarii/ 
ultimei actualizari a SF cu mentiunea ca aceasta activitate nu 
a fost subcontractata, in aceasta situatie nefiind necesar 
completarea datelor legate de procedura de achizitie 
urmata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTREBARI SI RASPUNSURI  D.M.I 5.2 
 

Domeniul major de interventie 5.2 – “ Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calitătii serviciilor turistice” 

Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. O societate care are in statut trecut 
codul CAEN aferent hotelurilor, dar 
care nu a avut activitate in domeniul 
turismului poate depune un proiect in 
cadrul domeniului major de 
interventie 5.2, in cazul in care are o 
vechime de functionare mai mare de1 
an de zile ? 

 
Solicitantul cu statut de IMM este eligibil daca a desfăsurat 
activitate în domeniul turismului şi/ sau activităti  conexe 
de cel putin  1 (un) an, la data depunerii cererii de 
finantare. 

2. Cum se recupereaza TVA-ul de catre 
o societate comerciala ? 

Suma reprezentând TVA aferentă contributiei proprii care nu 
se încadrează în “contributia publică natională” se suportă de 
către beneficiar din sursele proprii şi nu va fi rambursat de 
către Autoritatea Contractantă. 
Autoritatea de Management va pune la dispozitia 
beneficiarilor „Instructiuni privind modul de plată al TVA-ului 
pentru contractele finantate în cadrul POR”, ce vor detalia 
fluxurile de documente şi fonduri între beneficiari şi 
Autoritatea de Management. Acestea  au  însă  caracter  
orientativ, beneficiarii având obligatia de a respecta 
prevederile Codului fiscal şi ale legislatiei în vigoare privind 
TVA. 

3. Daca o autoritate publica locala 
depune un proiect ce vizeaza 
realizarea unei structuri de agrement, 
care este contributia minima proprie 
obligatorie? 

Proiectul se incadreaza in categoria de infrastructura publica 
– privata si contributia proprie  minima  obligatorie  pentru  
un  APL este 50%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

Axa prioritara 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani  de creştere” 
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – „ Planuri integrate de dezvoltare urbană” 
1 Unde putem gasi lista cu polii 

urbani de crestere? 
Au fost selectate de către Guvernul României, următoarele 
municipii, ca potenţiali poli de creştere: 
- Iaşi (regiunea de dezvoltare Nord-Est); 
- Bacău (regiunea de dezvoltare Nord-Est) 
- Brăila (regiunea de dezvoltare Sud-Est); 
- Constanţa (regiunea de dezvoltare Sud-Est); 
- Galaţi (regiunea de dezvoltare Sud-Est); 
- Ploieşti (regiunea de dezvoltare Sud Muntenia); 
- Craiova (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia); 
- Timişoara (regiunea de dezvoltare Vest); 
- Cluj-Napoca (regiunea de dezvoltare Nord-Vest); 
- Oradea (regiunea de dezvoltare Nord-Vest); 
- Braşov (regiunea de dezvoltare Centru); 
- Bucureşti (regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov) 

 
Decizia finală cu privire la polii de creştere care urmează a primi 
sprijin financiar, prin fondurile structurale alocate de către Uniunea 
Europeană, în perioada de programare 2007 – 2013, urmează a fi luată 
de către Comitetul Naţional de Coordonare (CNC). Lista finala  a 
polilor de creştere , va fi inclusă în versiunea finală  a Ghidului 
solicitantului Axa 1 - DMI 1.1. 

   
Axa prioritara 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” 
Domeniul Major  de Intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi  urbane  – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 

1 Sunt eligibile cheltuielile cu 
salariile   functionarilor  
publici ce fac parte din echipa 
de implementare a unui 
proiect finantat prin POR? 

Cheltuielile privind salariile echipei  de proiect, inclusiv 
cand membrii acesteia  au  statut de funcţionari publici, sunt  
cheltuieli neeligibile  pentru  finantare în cadrul  POR  si se 
suportă de către beneficiari. Cheltuielile neeligibile aferente 
salariilor membrilor echipei de implementare a proiectului vor 
fi cuprinse in bugetul proiectului-pct.4.1, la capitolul bugetar 
II „Alte cheltuieli neeligibile” (in conformitate cu prevederile 
corrigendum-ului adus la Ghidul Solicitantului) 

2 In cadrul punctului 4.1 
„Bugetul proiectului” din 
Cererea de finantare, va rugam 
sa precizati daca toate 
cheltuielile de personal 
aferente echipei de 
management a proiectului se 
incadreaza pe linia bugetara 
3.4 „Consultanta si Expertiza” 
sau doar in cazul in care se 
contracteaza managementul 
priectului, conform 
prevederilor articolului 4(5) 
din Ordinul 
607/914 din 25 iulie 2007? 

In cadrul pct.4.1- Bugetului proiectului, din Cererea de 
finantare, la linia 3.4. „Consultanta şi expertiză", cheltuielile 
eligibile privind serviciile de consultanta includ numai 
cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

- plata serviciilor de consultanta la elaborarea 
studiilor de piaţă si de evaluare; 

- plata  serviciilor de consultanta în domeniul 
managementului proiectului finanţat; 

- plata asistentei/consultantei juridic, în scopul elaborării 
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de 
atribuire a contractelor de achizitie publică. 

 
In concluzie, în cazul în care solicitantul nu  contractează 
managementul proiectului, cheltuielile de personal aferente echipei 
de management a proiectului (echipa alcatuita din personalul 
solicitantului) sunt  considerate cheltuieli neeligibile 
pentru  finantare în cadrul  POR  şi se suporta de către 
beneficiari. 



 

 
3 Solicitantul poate contracta doar o 

parte din managementul 
proiectului (de exemplu daca 
managerul de proiect este 
angajatul solicitantului iar ceilalti 
membri ai echipei de proiect sunt 
consultanti externi)? In acest caz 
cum se vor considera in cadrul 
bugetului cheltuielile aferente 
managementului proiectului? 

In cazul în care solicitantul contracteaza doar o parte din  
managementul proiectului, numai  valoarea activitatii privind  
managementul proiectului, activitate subcontractata,  este 
considerata cheltuiala eligibilă pentru finantare în cadrul POR. 

Avand in vedere subcontractarea partiala, este foarte important 
prezentarea de catre solicitant la punctul 2.4 din formularul Cererii 
de finanţare a cerinţelor minime (experienţa similară, expertiza etc) 
pe care le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor 
de management al proiectului, activităţile de management al 
proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de 
management al proiectului, modul în care solicitantul şi persoanele 
angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea 
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului 
(CV, fişele de post corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc). 

4 In cadrul Axei prioritare 2, 
Domeniul major de 
interventie 2.1 „Reabilitarea 
si  modernizarea retelei de 
drumuri judetene, strazi 
urbane inclusiv 
constructia/reabilitarea 
soselelor de centura”, liniile 
de tramvai pot fi incluse in 
activitatea de reabilitare a 
strazilor urbane, in cazul in 
care aceste linii sunt parte 
integranta din strada 
respectiva? 

Activitatea de reabilitare a liniilor de tramvai poate fi efectuata 
dacă, reabilitarea străzilor urbane are impact asupra liniilor de 
tramvai, cele două activităţi fiind practic legate (conform 
studiului de fezabilitate), dar cheltuielile aferente reabilitarii 
liniei de tramvai nu  vor fi considerate cheltuieli eligibile în 
cadrul Axei Prioritare 2, întrucât aceasta activitate  nu se 
încadrează în obiectivele domeniului major de intervenţie şi nu 
este o cheltuială eligibilă conform Ordinului ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 607/ 2007 pentru  
aprobarea categoriilor  de  cheltuieli  eligibile pentru acest  
domeniu  major  de intervenţie. 

5 In cadrul Axei prioritar 2 
„Imbunatatirea infrastructurii 
regionale şi  locale de 
transport", pct 4.1 „Bugetul 
proiectului” din Cererea de f 
inantare, va rugam sa 
precizati daca urmatoarele 
tipuri de cheltuieli sunt 
eligibile si pe care dintre 
liniile bugetare pot 
f i incadrate: 
-  cheltuielile cu 

organizarea procedurilor 
de achizitii publice care 
apar in devizul general de 
lucrari; 

-  cheltuielile cu punerea 
in functiune care se 
regasesc in capitolul 6 
din devizul general de 
lucrari. 

Cheltuielile cu organizarea procedurilor de achizitii 
publice In cazul in care  organizarea procedurilor de achiziţii 
publice se realizează de catre solicitant (de personalul 
acestuia), cheltuielile aferente sunt cheltuieli neeligibile 
pentru finanţare în cadrul POR şi se suportă de acesta. In cazul 
în care solicitantul contracteaza activitatea de organizare a  
procedurilor de achizitii publice sub forma 
asistentei/consultanţei juridice in  scopul elaborarii 
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de 
atribuire a contractelor de achizitie publică, cheltuielile 
aferente vor fi încadrate la linia 3.4. „Consultanta si 
expertiza". 
 
Cheltuielile cu punerea in functiune sunt cheltuieli 
neeligibile in PO R, si se suporta de catre benef iciar. 
Categoriile de cheltuieli din devizul general de lucrari care 
nu se regasesc în bugetul proiectului sunt cheltuieli neeligibile 
pentru finanţare in cadrul POR şi se suportă de beneficiari 

6 Ce se intampla in  cazul in 
care suma prevazuta pe o 
anumita linie din cadrul 
Devizului general de lucrari 
nu corespunde cu suma 
aferenta aceleiasi linii in 
cadrulbbugetului din Cererea 
debF inantare? 

In cazul în care suma prevazută pentru o anumită linie din 
cadrul Devizului general de lucrări nu corespunde cu suma 
aferentă aceleiasi linii în bugetul proiectului, suma maximă din 
Devizul general de lucrări ce poate fi rambursata prin POR, se 
limitează la suma maximă prevăzută în bugetul proiectului, 
diferenta reprezentând cheltuiala neeligibilă si se suportă de 
către beneficiar. In mod normal, nu pot exista diferenţe deoarece 
devizul general de lucrări trebuie să stea la baza întocmirii 
bugetului proiectului. 



 

7 In cadrul Cererii de Finantare, 
punctul 2.3.5 „Activitatile 
proiectului” (pagina 5 din 
Cererea de Finantare) se face 
urmatoarea mentiune „De 
asemenea,    se    va    
prezenta stadiul obtinerii 
avizelor/ autorizatiilor 
necesare implementarii  
proiectului  si data estimata 
de obtinere a acelor  avize/  
autorizatii  care nu au fost 
inca obtinute”, va rugam sa 
clarificati care sunt avizele si 
autorizatiile necesare 
implementarii proiectului care 
pot sa nu fie depuse 
impreuna cu cererea de 
finantare si sa corelati aceasta 
mentiune cu continutul  
subpunctului II  3.1 
„Completarea       Cererii       
de Finantare” din   cadrul 
Ghidului Solicitantului. 

Se va realiza corelarea între punctul 2.3.5 „Activităţile 
proiectului'" şi sub-punctului II. 3.1. „Completarea cererii de 
finantare" din Ghidul solicitantului în ceea ce priveşte avizele şi 
autorizatiile necesare. La depunerea  cererii de f inanţare,   se   
va   solicita   certificatul   de   urbanism   si documentele    
relevante    privind    protectia    mediului, respectiv   fisa   
tehnica   privind   conditiile   de   protectia mediului,   conform   
art.   16   din   Ordinului   Ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005. Dacă prin fisa tehnica 
de mediu se mentionează faptul că proiectul face
 obiectul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, acest studiu va fi anexat la 
cererea de finanţare. 
In cazul in  care proiectul este propus pentru finanţare, la vizita 
la faţa locului, înaintea contractării, se verifică urmatoarele  
avize:   autorizaţia   de   construire,   avizul Natura 2000, avizul 
tehnic ISC, acordul ISC,   aprobarea Guvernului  României,  daca  
proiectul  are  o  valoare  mai mare de 20.000.000 lei, în cazul 
obiectivelor de investiţii noi. 

8 In cazul proiectelor pregatite 
de MDLPL  prin  HG.  nr.  
811/2006, ce trebuie sa 
completeze solicitantul    la    
punctul    3.4 „Achizitii 
publice”, „Achizitii publice 
demarate/ efectuate pana  la  
depunerea  Cererii  de F 
inantare”    (pagina    11    din 
Cererea de Finantare)? 

La   punctul   3.4   „Achiziţii   publice"   din   Cererea   de f 
inanţare,  pentru   cazul  metionat  ,   se   vor   mentiona 
eventualele achiziţii publice declanşate/ f inalizate, altele 
decât cele pentru studiul de fezabilitate şi proiectele de execuţie 
pe care solicitantul le-a efectuat prin HG 811 pentru   care   
cheltuielile    vor   fi   incluse,  defalcat,   in bugetul proiectului 
la cap.3 „proiectare si engineering”, la categoria cheltuieli 
neeligibile. 



 

9 Conform celor prevazute in 
Ghidul Solicitantului, pagina 
19, punctul II.1.2, 
„Eligibilitatea proiectului”, 
valoarea totala a proiectului 
reprezinta suma cheltuielilor  
eligibile  si neeligibile inclusiv 
a TVA aferenta”.  Va  rugam  sa 
clarificati situatia TVA-ului in 
cadrul bugetului total al 
proiectului, daca este, sau nu, 
parte integranta din valoarea 
totala a proiectului. De 
asemenea, referitor la TVA, va 
rugam sa mentionati explicit in 
cadrul punctului 4.1, „Bugetul 
proiectului”    din    Cererea    
de f inantare  daca  este  vorba  
de TVA-ul aferent cheltuielilor 
eligibile sau cheltuielilor 
totale. 

Raspuns: Aşa cum este precizat în Ghidul solicitantului, punctul 
II.1.2 „Eligibilitatea proiectelor", valoarea totală a proiectului 
include taxa pe valoare adăugata. In cadrul Bugetului 
proiectului, valoarea TVA se calculează pe total cheltuieli, atât 
aferent cheltuielilor eligibile cat şi cheltuielilor neeligibile. 
Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea eligibila  a 
proiectului, valoarea neeligibila a proiectului şi valoarea TVA 
(aferentă atât cheltuielilor eligibile,  cât şi cheltuielilor 
neeligibile). 
Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al 
fondurilor comunitare nu se mai aplică scutirea de TVA. 
În acest sens, s-a stabilit ca plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, 
prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau 
parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din co-
finanţarea publică naţională aferentă, ai căror beneficiari sunt 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi 
subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale,  
nonprofit,  de  utilitate  publică  cu personalitate juridică care 
funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, va fi suportată de la 
bugetul de stat. 
 
Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituţie publică, 
contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru 
cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale 
proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR şi de co-finanţare de la 
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, numai în cazul în 
care acesta este asigurată din bugetul local. 
În cazul în care beneficiarul este organizaţie non-profit, contravaloarea 
TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile 
eligibile plătite din sursele de finanţare din fonduri publice ale 
proiectului, respectiv fonduri FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de 
stat. TVA-ul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului se poate 
suporta de la bugetul de stat, numai pentru cheltuielile eligibile plătite 
din contribuţia proprie care se încadrează în definiţia contribuţiei 
publice naţionale, aşa cum este prevăzută în O.U.G. nr.63/1999, la 
art.1, lit. C, respectiv contribuţia asigurată de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor 
speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice 
cu caracter autonom. 
În  categoria co-finanţare aferentă nu  se  include contribuţia proprie 
a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este instituţie publică, co-
finanţarea asigurată din împrumuturi externe sau din alte  surse  decât  
cele  menţionate  mai  sus  şi  nici  costurile suplimentare  aferente  
proiectelor.  Suma  reprezentând  TVA aferentă contribuţiei proprii 
care nu se încadrează în “contribuţia publică naţională” se suportă de 
către beneficiar din sursele proprii şi nu va fi rambursat de către 
Autoritatea Contractantă. Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea 
de plată a TVA-ului va  fi  însoţită  de  o  declaraţie pe  propria  
răspundere privind corectitudinea  sumelor  reprezentând  TVA  
înscrise  în  facturi, precum şi cu privire la respectarea obligaţiilor 
referitoare la TVA, prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Autoritatea de Management va pune la dispoziţia beneficiarilor 
fluxurile de documente  „Instrucţiuni  privind   modul   de   plată   al   
TVA-ului   pentru contractele finanţate în cadrul POR”, ce vor detalia 
şi   fonduri   între   beneficiari  şi   Autoritatea   de Management. 
Acestea au însă caracter orientativ, beneficiarii având obligaţia de a 
respecta prevederile Codului fiscal şi ale legislaţiei în vigoare privind 
TVA. 



 

 
   
Axa prioritara 3 - „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul  Major   de  Intervenţie 3.1  –  „Reabilitarea  /modernizarea/  echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 

1 Este eligibila pentru finantare in 
cadrul acestui domeniu major de 
interventie reabilitarea 
dispensarelor medicale din 
comune? 

In ceea ce priveste eligibilitatea in cadrul domeniului major 
de interventie 3.1 a dispensarelor din comune, mentionam 
ca solicitantii eligibili, in conformitate cu prevederile 
corrigendumului emis de Autoritatea de Management in data 
de 
19 februarie sunt ambulatoriile asa cum sunt acestea 
reglementate prin Ordinul Ministrului sanatatii publice 
nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului, respectiv ambulatorii integrate ale 
spitalelor 

2 In cazul in care ambulatoriul 
functioneaza intr-o cladire care are 
un pod care poate fi amenajat pentru 
dezvoltarea ambulatoriului in 
vederea indeplinirii standardelor de 
functionare, este eligibila 
activitatea de amenajare a acestuia si 
dotarea aferenta? 

Asa cum este prevazut in Programul Operational Regional, in 
cadrul acestui domeniu major de interventie pot fi finantate 
proiecte care vizeaza modernizarea, dezvoltarea si echiparea 
ambulatoriilor.In conditiile in care ambulatoriul este 
organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului sanatatii publice nr.39/2008, 
dezvoltarea acestuia prin amenajarea si echiparea unui pod 
poate constitui o operatiune finantabila in cadrul Programul 

  3 Avand in vedere ca in cadrul unei 
cladiri doua niveluri sunt ocupate 
de un ambulatoriu, iar alte doua 
nivele de birourile directiei de 
sanatate publica se poate realiza 
reabilitarea acoperisului cladirii prin 
proiect alaturi de alte activitati 
eligibile? 

Daca ambulatoriul este organizat si functioneaza in conditiile 
legislatiei in vigoare (a se vedea raspunsurile precedente), 
pot fi eligibile lucrari asupra acoperisului imobilului in care 
este situat ambulatoriul in conditiile in care acestea sunt 
necesare pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a 
ambulatoriului. 

4 Ambulatoriile de spital din mediul 
rural sunt eligibile? 

Da. 
În cazul cererilor de finanţare care vizează modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor de specialiate ale 
spitalelor,  sunt  eligibile  unităţi  administrativ-teritoriale 
(autorităţi ale administraţiei publice locale) din mediul urban 
şi rural: municipii, oraşe, comune (consilii locale din 
municipii, oraşe, comune), parteneriate sau asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară constituite între unităţi 
administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei 
publice locale) de la toate aceste niveluri. 

5 Termenul de „ambulatoriu” se 
refera la „ ambulatoriu de 
specialiate al spitalului” conform 
noii legislatii? 

Corect este „ambulatoriu de specialitate al spitalului” – 
conform ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 39 din 
16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului (publicat în Monitorul Oficial nr. 
61/25.01.2008) – organizat în cadrul unităţilor sanitare cu 
paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în 
structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care 
au corespondent în specialităţile secţiilor şi 
compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în 
alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă 
medicală complexă. 



 

 
  Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura 

spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem 
integrat şi utilizează în comun platoul tehnic. Ambulatoriul 
integrat al spitalului se organizează în aceeaşi clădire cu 
spitalul, de regulă la parterul unităţii, sau într-o altă clădire 
aparţinând unităţii sanitare, cu respectarea circuitelor 
organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii. 

Axa prioritara 3 - „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul  Major   de  Intervenţie 3.2–  „Reabilitarea  /modernizarea/  dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale” 
Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1 Ce se intelege prin serviciul social 
similar? 

Pentru a fi eligibil in cadrul acestui domeniu major de 
interventie solicitantul trebuie sa fie furnizor de servicii 
sociale acreditat pentru serviciul social care va fi furnizat in 
cadrul centrului social obiect al cererii de finantare.Poate fi 
acreditat pentru respectivul serviciu social furnizat la 
momentul depunerii cererii de finantare in imobilul obiect al 
cererii de finantare sau intr-o alta localizare.In ultimul caz, 
dupa finalizarea investitiei furnizorul de servicii sociale va face 
demersurile necesare si va obtine acreditarea pentru prestarea 
respectivului serviciu social si in imobilul obiect al cererii de 
finantare. 
De exemplu, un solicitant de finantare poate depune o cerere 
de finantare pentru modernizarea unui centru pentru 
prevenirea si combaterea violentei in familie, daca este 
acreditat ca furnizor de servicii sociale pentru acest centru in 
cadrul caruia serviciile sociale vizeaza : gazduire pe perioada 
determinata, consiliere juridica, consiliere psihologica, 
consiliere sociala, informare in domeniu, orientare 
psihologica, orientare sociala,etc. De asemenea daca un 
furnizor de servicii sociale doreste transformarea unei cladiri 
existente in centru pentru prevenirea si combaterea violentei 
in familie poate fi eligibil daca este acreditat ca furnizor de 
servicii sociale pentru un alt centru pentru prevenirea si 
combaterea violentei in familie.In noul centru, furnizorul de 
servicii sociale poate furniza toate, o parte sau mai multe din 
serviciile furnizate in centrul existent. 

2 Se poate realiza o extindere la o 
cladire in care functioneaza un 
centru social rezidential,extindere 
in cadrul careia sa se desfasoare un 
alt serviciu social care sa se adreseze 
aceleiasi categorii de beneficiari ? 

Pentru a fi eligibil solicitantul de finantare trebuie sa prezinte 
odata cu cererea de finantare acreditarea ca furnizor de 
servicii sociale pentru serviciul social care va fi furnizat in 
imobilul obiect al proiectului. In imobilul extins poate fi 
furnizat si un alt serviciu social decat cel initial daca, 
solicitantul de finantare este acreditat pentru furnizarea 
acestuia intr-o alta localizare si prezinta aceasta acreditare ca 
anexa la cererea de finantare. 

3 In cazul cererilor de finantare 
depuse de un solicitant autoritate 
publica locala in parteneriat cu un 
furnizor de servicii sociale privat, va 
rugam sa ne precizati care este 
documentatia privind selectia 
transparenta a furnizorului de 
servicii sociale ? 

Documentatia privind selectia transparenta de catre un 
solicitant de finantare unitate administrativ-
teritoriala(autoritate publica locala) a unui partener furnizor 
de servicii sociale se refera la : un anunt publicat in presa 
privind selectia unui furnizor de servicii sociale acreditat 
pentru serviciul social pe care unitatea administrativ 
teritoriala il are in vedere a fi furnizat in imobilul obiect al 
cererii de finantare-cerere de oferta, criteriile de analiza si 
selectie a ofertelor, analiza ofertelor primite si desemnarea 
furnizorului de servicii sociale castigator. 

4 Ce se intelege prin echipamente de 
specialitate ? 

Echipamentele de specialitate sunt cele descrise conform 
standardelor in domeniu specifice diferitelor tipuri de 
servicii sociale. 



 

5 Daca au fost achizitionate prin 
programul PHARE cladiri in care 
functioneaza centre sociale 
rezidentiale,pot fi aceste cladiri 
reabilitate prin POR ? 

Pot face obiect al finantarii prin POR cladiri achizitionate prin 
fonduri Phare in masura in care este respectat urmatorul 
criteriu: pentru a fi considerate eligibile pentru finanţare din 
fonduri nerambursabile, activităţile propuse prin proiect 
asupra aceluiaşi imobil / aceluiaşi segment de imobil (parte a 
unui centru social supus modernizării) nu trebuie să mai fi 
beneficiat de finanţare comunitară în ultimii 5 ani înainte de 
data depunerii Cererii de finanţare şi nu beneficiază de 
fonduri publice la data depunerii Cererii de finanţare. În caz 
contrar ele vor fi considerate neeligibile şi cheltuielile 
aferente trebuie suportate de către beneficiar. 

6 Ce inseamna 1 an vechime pentru 
furnizorul de servicii sociale ? 

Pentru a fi eligibil in cadrul acestui domeniu major de 
interventie, furnizorul de servicii sociale va dovedi ca are, la  
data depunerii cererii de finantare, o vechime de cel putin un 
an de la infiintare, respectiv de la data infiintarii in cazul 
unitatilor administrativ- teritoriale(autoritati ale 
administratiei publice locale) si al serviciilor publice de 
asistenta sociala si de la data inscrierii in registrul asociatiilor 
si fundatiilor, in cazul organismelor neguvernamentale. 

7 Se poate include in parteneriat un 
ONG din strainatate ? 

Pot fi solicitanti eligibili atat individual cat si in parteneriat cu 
o unitate administrativ-teritoriala, asociatii si fundatii 
constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale 
asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania. 

Axa prioritara 3 - „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul Major de Intervenţie 3.3– „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă” 
Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

1. Anexat la cererea de finatare pentru 
POR – Domeniul Major de Interventie 
3.3, se depun CV-urile echipei de 
proiect sau fisele de post? 

În cazul în care se cunosc persoanele ce se vor ocupa de 
proiect se vor ataşa CV-urile, iar în cazul în care 
managementul de proiect se va atribui ulterior şi nu se cunosc 
persoanele ce se vor ocupa de proiect la data depunerii cererii 
de finanţare, se vor ataşa fişele de post. 

2. Ghidul solicitantului pentru Domeniul 
major de interventie 3.3 permite 
solicitantului sa-si aleaga orice tip de 
echipamente necesar in regiune? 

Echipamentele solicitate a fi achizitionate prin proiect se 
regasesc pe lista necesarului de echipamente elaborata de 
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si trebuie sa 
se incadreze in categoriile prezentate in Anexa 2 la Ghidul 
solicitantului. 

3. Care este procentul din costul total al 
echipamentelor pentru situatii de 
urgenta, acceptat pentru 
instrumentele de comunicatii? 

Nu exista limita pentru acest tip de echipament (nici ca 
suma, nici ca procent din total echipamente). 

   
 
 
 
 

Axa prioritara 3 - „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul Major  de Intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru  formare 
profesională continuă ” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 



 

1. In cadrul Axei prioritare 3, 
Domeniul  major  de  interventie 
3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea infrastructurii 
educationale preuniversitare,  
universitare  si a infrastructurii 
pentru formare profesionala 
continua”, in ce conditii unitatile 
scolare din invatamantul 
obligatoriu pot aplica prin 
intermediul Autoritatilor 
Administratiei Publice  Locale  pe  
acest Domeniu de Interventie? Este 
suficient avizul Inspectoratului 
Scolar Judetean sau mai sunt 
necesare si alte aprobari/ avize 
din partea structurilor Ministerului 
Educatiei si Cercetarii pentru ca 
acestea sa poata solicita 
finantare? 

Pentru proiectele depuse în cadrul domeniului major de 
intervenţie 3.4, solicitanţi eligibili sunt autorităţile 
administraţiei publice locale, fiind necesara dovada 
asumarii proiectului şi a co-finanţării (contribuţia la 
cheltuielile eligibile, precum şi cheltuielile neeligibile). 
In ceea ce priveşte avizul necesar în cazul unităţilor 
scolare din învaţământul obligatoriu, a campusurilor 
pentru învăţământ profesional şi tehnic şi a campusurilor 
un iversitare,va rugam sa cititi cu atentie ghidul 
solicitantului  –  paginile  40  si  41,  unde  aveti  indicatii 
privind pasi necesari obtinerii „Avizului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru  realizarea 
proiectului, pentru  cererile de finanţare privind 
modernizarea  şi  echiparea infrastructurii  
educaţionale pre-universitare şi a celor  provind crearea 
şi dezvoltarea Campusurilor  pentru   Învăţământul  
Profesional  şi Tehnic”. 

2. Solicitantul care depune un proiect 
pe DMI 3.4 are obligatia sa angajeze o 
firma de audit in timpul derularii 
proiectului? 

Solicitantul are obligatia sa angajeze o firma de audit in 
timpul derularii proiectului. In cererea de finantare – 4.1 
bugetul proiectui cap.6, puteti prevedea cheltuiala de audit 
(cheltuiala eligibila) in cadrul proiectului. 

3. La momentul depunerii cererii cererii 
de finantare, pentru dotarea 
campusurilor infrastructura trebuie sa 
fie finalizata sau sunt acceptate si 
proiecte care vor finaliza 
infrastructura pana la momentul 
contractarii proiectului, in cadrul POR 

  

La momentul depunerii Cererii de finantare, pentru 
proiectele numai cu dotari, adica CIPT, printre documentele 
anexate, este si o Declaratie pe propria raspundere 
autentificata notarial ca lucrarile asupra imobilului/cladirii au 
fost realizate din alte surse. Aceasta inseamna ca 
infrastructura este deja creata la momentul depunerii cererii 
de finantare. 

4. Se poate extinde, consolida, 
moderniza ferma, reprezentand 
atelierul scoala al unui CIPT? 

Avand in vedere ca in ghid se mentioneaza:”in cazul CIPT vor 
putea fi finantate centre de invatamant preuniversitar care 
reunesc in aceeasi arie toate cladirile in care se realizeaza 
procesul educational (predare teoretica, laboratoare, 
ateliere, activitati didactice sociale, activitati educationale 
si recreative), activitatile de extindere, consolidare, 
modernizare a fermei 

 li ibil  i d  f   fl  i  i i  i   
         

 

5. Consiliul local poate depune un 
proiect care sa vizeze consolidarea si 
modernizarea cladirilor unei scoli 
situate in doua locatii, ambele locatii 
avand o singura personalitate 
juridica? 

Se accepta proiecte pentru scoli numai pentru o singura 
locatie. Locatii diferite inseamna proiecte diferite. 

Axa prioritara 4 - „ Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” 
Domeniul Major  de Intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor 
de importanţă regională şi locală  ” 
Nr. 
Crt. 

INTREBARI RASPUNSURI 

   
 In cadrul Axei prioritare 4, 

Domeniul major de interventie 
4.1 „Dezvoltarea durabila a 
structurilor    de    sprijinire    a 
afacerilor       de       importanta 
regionala si locala”, 
parteneriatele  dintre autoritatile 
administratiei publice  locale  pot  
fi considerate eligibile pentru a 
acest domeniu de interventie. 

In ceea ce priveşte domeniul major de intervenţie 4.1, 
in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, 
pct.II.1.1”Eligibilitatea solicitantului”, există 
următoarele categorii  de solicitanţi eligibili: 
autorităţi ale administraţiei publice locale, 
parteneriate între autoritaţi publice locale, 
întreprinderi mici si mijlocii,  inclusiv societăţi 
administrator, definite conform Ordonanţei 65/2001, 
cu modificarile ulterioare, camere de comert. 

2 Cum v-a demonstra un solicitant că 
deţine dreptul de a desfăşura în mod 
legal activitatea de administrare a 
structurii de 
sprijinire a afacerilor ? 

Acest drept poate fi demonstrat prin dreptul de proprietate si 
un cod CAEN specific: 
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliareproprii 
sau inchiriate; 
6832 –Administrarea imobilelor pe baza de comision sau 
contract. 
 
 
 



 

Axa prioritara 4 - „ Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” 
Domeniul Major  de Intervenţie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru  noi activităţi” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 

1 Infrastructura si terenul aflate in 
proprietate privata in siturile 
industriale este eligibila pentru 
construirea / modernizarea/ 
extinderea clădirilor şi anexelor 
aferente, in cadrul POR - DMI 4.2? 

In cadrul acestui domeniu de interventie sunt eligibili numai 
solicitantii unităţile administrativ-teritoriale care au calitatea 
de proprietar sau de administrator asupra infrastructurii şi 
terenului. 

   
Axa prioritara 4 - „ Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” 
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 

   
1 In cadrul Axei prioritare 4, 

Domeniul  major  de  interventie 
4.3 „Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor”, sunt 
considerate                    eligibile 
intreprinderile  care  indeplinesc 
doar una din cele doua conditii de 
definire a unei microintreprinderi,   
si   anume: au  pana  la  9  angajati,  
dar  o cifra de afaceri de peste 2 
milioane de Euro, sau invers, se 
incadreaza  in  cifra  de  afaceri, 
dar au peste 9 angajati? 

Pentru a fi eligibil in cadrul DMI 4.3, un solicitant 
trebuie sa indeplineasca criteriile: 

- sa aiba până la 9 salariaţi şi sa fi realizat o cifră 
de afaceri anuală netă de până la 2 milioane de euro 

sau 
- sa aiba până la 9 salariaţi şi deţine active totale de 

până la 2 milioane de euro 
 

Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de 
salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) 
în pragurile prevăzute pentru microîntreprinderi se verifică 
abia după luarea în calcul a datelor aferente întreprinderilor 
partenere şi legate, identificate conform legii. 

2 In cadrul Axei prioritare 4, 
Domeniul major de interventie 4.3 
este eligibila o firma care are 
activitate de 1 an dar nu este 
microintreprindere, intentionand 
sa isi schimbe statulul in 
microintreprindere (si deci 
functionand sub aceasta forma pe 
o perioada mai mica de 1 an)? 

Pentru a fi eligibilă în cadrul domeniului major de 
interventie 4.3 o întreprindere trebuie sa aibă statul de 
microintreprindere  in  conformitate  cu  prevederile 
Ghidului Solicitant pct II.1.1.”Eligibilitatea 
solicitantului”: o microintreprindere trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
-   a desfăşurat activitatea de bază pe o perioadă 

corespunzătoare cel puţin unui an fiscal ; 
şi 
-   a obţinut venit operaţional din activitatea de bază în 

ultimul an înainte de data depunerii Cererii de finanţare. 
3 Un imobil care a este pus drept 

garantie bancara pentru contractarea 
unui imprumut, poate fi modernizat in 
cadrul acestui domeniu de 
interventie? 

Conform Ghidului Solicitantului - proiecte care implică 
execuţia de  lucrări  trebuie  sa  îndeplineasca  cumulativ  
următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare: 

•  Nu sunt grevate de sarcini 
•  Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la 

instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică 
•  Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi 

speciale în materie sau dreptului comun 
Imobilul la care va referiti nu poate face obiectul unei 
finantari, el fiind grevat de sarcina. 

4 In programul POR o Persoana Fizica 
Autorizata poate aplica pentru 
obtinerea unui finantari in cadrul 
domeniului de interventie 
4.3."Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor"? 

Conform ghidului solicitantului DMI 4.3."Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilror", sunt eligibile doar societatile 
comerciale constituite conform legii 31/1990 cu modificarile 
si completarile ulterioare sau societatile cooperative 
constituite in baza legii nr. 1 /2005 cu modificarile si 
completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor. 
Solicitanţii proiectelor selectate pentru finanţare vor 
prezenta, în faza precontractuală, Declaraţia privind 
încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă 
calitatea de microîntreprindere) conform modelului cuprins în 
Legea 346/2004. 
PFA   i il  i i i i d i i  

   



 

5 Achizitia unui mijloc de transport 
(autoutilitara) pentru activitatea de 
productie,  este  o  cheltuiala 
eligibila? 

În categoria „Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi 
tehnologii noi pentru dotări de specialitate în vederea 
desfăşurării activităţilor de producţie/ prestare de servicii/ 
execuţie de lucrări de construcţii ale microîntreprinderilor” 
vor fi recunoscute ca eligibile cheltuieli cu achiziţionarea 
următoarelor categorii de bunuri, aşa cum sunt ele clasificate 
în Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
� Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, 

utilaje si instalatii de lucru)” 
� Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control 

si reglare” 
� Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de 

protectie a valorilor umane si materiale si alte 
active corporale” 

 
Cheltuielile cu achiziţionarea mijloacelor de transport, aşa 
cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de 
transport” din Hotărârea  Guvernului  nr,2139/2004,  nu  pot  
fi  considerate eligibile pentru rambursarea din fonduri 
structurale, prin POR – domeniul de intervenţie 4.3. Această 
precizare este valabilă indiferent de domeniul de activitate 
al solicitantului de finanţare nerambursabilă, precum şi de 
domeniul de activitate în care se doreşte realizarea 
investiţiei propuse prin proiect. 

6 Pentru axa 4- domeniul de interventie 
4.3 „Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor”, licitatia cu 
termen 16.06.2008, este singura 
licitatie? 

Cererea deschisa de proiecte cu termen 16 iunie 2008 este 
prima cerere deschisa de proiecte pentru DMI 4.3 in cadrul 
POR 2007-2013, care va fi urmata de alte cereri deschise cu 
termen limita dar pentru care nu s-au stabilit inca detaliile 
lansarii si a datelor limita de depunere. 

7 In  cazul  in  care  o 
microintreprindere nu dispune de 
personal  specializat  si  cu experienta 
in managementul proiectelor  de  
finantare,   cum poate proceda ? 

Puteti contracta acest serviciu si conform ghidului 
solicitantului sunt considerate cheltuieli eligibile, 
cheltuielile cu servicii de consultanţă, în limita a 5% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. În această categorie 
sunt eligibile cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

o plata serviciilor de consultanţă pentru elaborarea 
studiilor de piaţă şi de evaluare; 

o plata serviciilor de consultanţă pentru 
managementul proiectului finanţat; 

o plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul 
elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie. 

8 O  microîntreprindere  care  are sediul 
social în mediul rural poate să 
solicite finanţare prin Programul 
Operaţional Regional - domeniul de 
interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor” ? 

Da, cu conditia obilgatorie de a implementa proiectul propus 
in mediul urban. 
Proiectul (investiţia) se va implementa/realiza în mediul urban. 
In cazul proiectelor care implică numai achiziţionarea de 
bunuri, fără lucrări de construcţii, trebuie sa detineti act de 
proprietate sau contract de închiriere a spaţiului în care 
desfăşurati activitatea pentru care au fost achiziţionate 
bunurile si spaţiul respectiv trebuie să fie situat în mediul 
urban. 

9 Ce se va intampla cu o 
microintreprindere care acum 
indeplineste conditiile de solicitant 
eligibil (conform definitiei 
microintreprinderii), dar in perioada 
de implementare (isi propune 
dezvoltare si angajare de personal) va 
depasi numarul de agajati si va trece 
la intreprindere mica sau mijlocie? 

Ghidul prevede ca solicitantul de finanţare să se încadreze în 
categoria de microîntreprinderi la momentul depunerii Cererii 
de finanţare. Modificarea statutului din microintreprindere în 
întreprindere mică/mijlocie nu îi va afecta calitatea de 
beneficiar al finanţării. 
Scopul programului este dezvoltarea sectorului de 
afaceri. 



 

10 Cum se stabileşte numărul de 
salariaţi, criteriu esenţial pentru 
încadrarea unei societăţi comerciale în 
categoria microîntreprinderi? 

În vederea verificării încadrării solicitantului în categoria 
microîntreprinderilor, se vor aplica prevederile Legii 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu 
modificările şi completările ulterioare (Ordonanta nr. 27 din 
26/01/2006). Autoritatea de management recomandă 
potenţialilor solicitanţi să acorde atenţie sporită aplicării 
corecte a prevederilor din Legea 346/2004, în special în ceea 
ce priveşte identificareapotenţialelor întreprinderi partenere 
sau legate cu întreprinderea solicitantă. 
Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în 
care aceasta este parteneră şi/sau legată cu o altă 
întreprindere, prezentată în lege, este detaliată şi 
exemplificată în cadrul unui Ghid privind definirea IMM-urilor, 
disponibil in limba romana la adresa 
http://www.mimmc.ro/files/imm/Definitia_IMM.doc; sau în 
limba engleză la adresa 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_defini
tion/sme_user_guide.pdf) 

11 Declaraţie de eligibilitate, prin care se 
declara pe propria răspundere, că 
solicitantul „se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor, în sensul Legii 
nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificările       şi       
completările 

La depunerea cererii de finantare acesta este singurul 
document solicitat, dar in urma procesului de evaluare şi 
selecţie, în cadrul etapei precontractuale, solicitanţii trebuie 
să prezinte Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în 
categoria IMM, respectiv Calculul pentru întreprinderile 
partenere sau legate, întocmite conform modelelor prevăzute 
în anexele nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004, din care să reiasă 
îndeplinirea condiţiei de eligibilitate (respectiv încadrarea în 
categoria microîntreprinderilor) 

 ulterioare”, este singurul document ca   
demonstreaza  ca   solicitantul este 
microintreprindere? 

Pentru a evita respingerea proiectelor pe motiv de 
neeligibilitate constatată în etapa precontractuală, 
Autoritatea de management recomandă potenţialilor 
solicitanţi parcurgerea tuturor surselor de informare, 
completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea verificării îndeplinirii 
condiţiilor de eligibilitate a solicitantului, încă din etapa de 
pregătire a cererii de finanţare. 

12 Profitul din exploatare trebuie să fie 
înregistrat de către solicitant, în 
ultimul an de activitate ? Marimea 
profitului influenteaza punctajul 
acordat in evaluare? 

Da, pentru a fi eligil solicitantul trebuie să  fi “ obţinut profit 
din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a 
cererii de finanţare”. 
In ghidul solicitantului nu se precizează o anumită valoare 
a profitului din exploatare. Totusi este de retinut ca profitul 
din exploatare se referă la întreaga activitate a 
microîntreprinderii, nu numai la cea de producţie/ prestare 
servicii/ construcţii. 

13 Ce cuprinde categoria „Siteme IT”? Categoria "Sisteme IT" cuprinde doar calculatoare si soft-
urile aferente. 

14 Un  solicitant  poate  depune  mai 
mult de o cerere de finantare, cu 
obiective diferite? 

Ghidul solicitantului nu prevede o limitare, dar solicitantul 
trebuie să respecte în întregime criteriile de eligibilitate 
(eligibilitatea solicitantului/proiectelor/activităţilor) şi 
celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului pentru 
Domeniul Major de intervenţie 4.3 POR. Solicitantul trebuie 
deasemeni să dovedească capacitatea operaţională şi 
financiară pentru a implementa mai multe proiecte. 

15 La ce se refera „plata serviciilor de 
consultanţă pentru elaborarea 
studiilor de piaţă şi de evaluare” 
prezentate in ghid la pagina 32? 

Cheltuiala cu elaborarea studiilor de piata (asa cum apare 
in ordinul de cheltuieli si in ghid) se refera la cheltuiala cu 
elaborarea planului de afaceri. 

16 Proiectul tehnic trebuie depus odata 
cu cererea de finantare sau trebuie 
sa fie gata in faza de 
precontractare? 

Proiectul tehnic nu este solicitat in nicio faza a evaluarii si 
selectiei, sau a precontractarii, chiar daca informatii cu 
privire la contractarea serviciilor de elaborare a lui sunt 
solicitate, dupa caz, in formularul cererii de finantare (in 
planul de achizitii). 

17 In buget la cap. 3.1 – Cheltuieli 
diverse si neprevazute pot fi 
introduse si taxele de obtinere a 
diverselor documente? 

Cheltuielile cu taxe pentru eliberarea unor documente de 
catre autoritatile abilitate nu sunt eligibile. 

http://www.mimmc.ro/files/imm/Definitia_IMM.doc%3B
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition


 

18 Pentru proiectele care vor fi depuse în 
cadrul acestui domeniu de intervenţie 
se mai solicită Studiu de Fezabilitate? 

Studiul de Fezabiliate nu este solicitat ca şi anexă la Cererea 
de finanţare in cadrul acestui Domeniul Major de intervenţie. 

19 Opisul prezentat in pachetul de 
informatii pentru Programul 
Operaţional Regional - domeniul de 
interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor”, trebuie sa 
ramana neschimbat? 

Nu. Opisul la cererea de finantare poate fi completat 
de solicitant cu elemente suplimentare. 

20 Care este modul de plata pentru 
proiectele depuse în cadrul acestui 
domeniu  de  intervenţie? Solicitantul 
va realiza cheltuielile necesare 
derulării proiectului şi la final, dupa 
evaluare vor fi rambursate ? 

Nu. Rambursarea cheltuielilor se va face conform graficului de 
rambursare. Beneficiarul trebuie să depună lunar sau 
trimestrial, la organismul intermediar (Agentia de Dezvoltare 
Regionala), cererile de rambursare însoţite de raportul de 
progres completat în formatul standard prevăzut la contractul 
de finanţare, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate 
în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, 
rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării 
etc.. Valoarea minimă a unei cereri de rambursare lunare este 
de 50.000 lei. 

21 Care este documentul care trebuie 
depus pentru a demonstra asigurarea 
cofinantarii pentru un proiect depus in 
cadrul Programului Operaţional 
Regional - domeniul de interventie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor”? 

Solicitantul se angajează să asigure cofinanţarea proiectului 
prin intermediul Declaraţiei de angajament anexa la ghid 
“Model C”, semnată de reprezentantul legal al solicitantului. 

22 Terenul sau cladirea pot fi declarate 
ca aport propriu in natura? 

In cadrul POR contributia in natura  nu este eligibila. 

23 Sunt eligibile achizitia de servicii de 
consultanta pentru implementarea 
sistemelor de management integrat 
calitate-mediu (ISO)? 

Nu. In cadrul acestui domeniu de interventie al POR, sunt 
eligibile doar urmatoarele cheltuieli cu servicii de 
consultanta si in limita a 5% din valoarea totala eligibila a 
proiectului: 

� plata serviciilor de consultanta pentru 
elaborarea studiilor de piata si de evaluare; 

� plata serviciilor de consultanta pentru 
managementul proiectului finantat; 

� plata asistentei/ consultantei juridice, in scopul 
elaborarii 

documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii 
de atribuire a contractelor de achizitie. 

24 Pentru domeniul 4.3 un solicitant 
trebuie sa depuna si studiul de 
fezabilitate in cazul lucrarilor? 

Nu se solicita prezentarea SF la depunerea cererii de 
finantare. Solicitantul (in cazul proiectelor care prevad 
lucrari) poate realiza: 
- SF si PT; 
- Direct PT, 
dar aceste documente nu se solicita sa fie prezentate 
catre Organismul Intermediar ci ii sunt necesare 
aplicantului pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor 
necesare si pentru realizarea lucrarilor. 

25 O firma care pana in prezent a 
desfasoarat numai activitate in 
domeniul comertului si acum doreste 
sa se dezvolte pentru o activitate de 
productie este eligibila pentru 
finantare in cadrul POR – DMI 4.3? 

Microintreprinderea care, pana in prezent, a desfasurat 
numai activitate de comert este eligibila daca investitia 
propusa in proiect vizeaza o activitate de productie/servicii 
a firmei, cu conditia ca domeniul (domeniile) de activitate 
al (ale) solicitantului, conform Actului constitutiv, să 
acopere una sau mai multe din clasele (codurile) aferente 
următoarelor secţiunilor/grupelor din CAEN precizate in 
ghid. 

   
Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” 
Domeniul  major   de  intervenţie  5.1  –  “Restaurarea  şi  valorificarea  durabilă a  patrimoniului 
cultural, precum  şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 



 

 O unitate de cult poate accesa 
fonduri in parteneriat? 

Da, pentru acest domeniu de interventie sunt admise 
parteneriatele între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi 
ale administraţiei publice locale) sau autoritatea 
administraţiei publice centrale şi unităţi de cult 

 Un ONG care doreste sa depuna un 
proiect in cadrul DMI 5.1, trebuie 
sa aiba experinta in protejarea 
monumentelor istorice? Cum o va 
dovedi? 

Solicitantul de finanţare persoană juridică de drept privat fără 
scop patrimonial (ONG) va menţiona in cadrul cererii de 
finatare, cap. 1.7 şi orice proiect finanţat din fonduri proprii 
prin care solicitantul dovedeşte experienţă în protejarea 
monumentelor istorice 

   
Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” 
Domeniul major de intervenţie 5.2 – “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru  valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” 
Nr. 
Crt 

INTREBARI RASPUNSURI 

1 In cadrul Axei prioritare 5, 
Domeniul major de interventie 
5.2 „Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 
turism     pentru     valorificarea 
resurselor naturale si cresterea 
calitatii serviciilor turistice”, 
poate fi considerat eligibil un IMM 
care are activitate in domeniul 
turismului pe o perioada  mai  
mare  de  un  an, dar nu are 
turismul ca obiect principal de 
activitate? 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 
pct.II.1.1”Eligibilitatea solicitantului”, pentru a fi 
eligibil în cadrul acestui domeniu major de 
interventie, un solicitant trebuie sa aibă activitatea 
principală (conform CAEN) in  domeniul turismului  
precum si sa faca dovada desfăşurării unei activităţi în 
domeniul turismului de cel puţin 1(un) an de zile, la data 
depunerii aplicaţiei(conform pct.II.1.1. ”Eligibilitatea 
solicitantului”, Sub) 5-„Capacitatea operationala, 
administrativa”). 

2 In cadrul Axei prioritare 5, 
Domeniul major de interventie 
5.2, pentru a fi eligibile, IMM- urile 
trebuie sa raspunda exclusiv  
conditiilor  din  Ghidul 
Solicitantului    sau    si    celor 
prevazute     in      Legea     nr. 
346/2004.  O  intreprindere poate  
fi  considerata  eligibila, in cazul 
in care, conform Legii nr.     
346/2004,     indeplineste 
criteriile  de  incadrare ca  fiind 
intreprindere mijolocie, insa 
detine participatii majoritare la 
alte  societati,  astfel  incat, privit 
in ansamblu (de ex. Numarul  de  
angajati), depaseste  plafonul  
maxim impus de legea invocata? 

La  aprecierea  eligibilitatii  unui  IMM,  se  au in 
vedere cumulativ prevederile  Legii nr.346/2004 privind 
stimularea înfiintării şi dezvoltarii întreprinderilor mici 
şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv prevederile art. 4, art. 6, art.7 si art. 8 
privind datele utilizate pentru calcularea numarului 
mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri neta anuală şi 
activele totale luate în considerare pentru încadrarea 
unei întreprinderi în categoria de IMM. 

3 In cadrul Axei prioritare 5, 
Domeniul major de interventie 
5.2, un solicitant care are sediul 
social in regiunea X, dar a identificat 
o oportunitate de dezvoltare a 
turismului in regiunea Y, poate sa 
primeasca finantare pentru a 
implementa un proiect de turism in 
reginea Y (tinand cont ca fondurile 
sunt repartizate pe 
regiuni)? 

Da. Proiectul trebuie sa respecte toate conditiile din ghidul 
solicitantului si sa contribuie la îmbunătăţirea gradului de 
atractivitate al regiunii unde se implementeaza şi la crearea 
de noi locuri de muncă. 

4 In cadrul Axei prioritare 5, 
Domeniul major de interventie 
5.2, dorim precizari privind 
termenii, „utilitati conexe” si 
„structuri conexe”. 

1.  Utilitatile conexe sunt utilitati conexe pentru lucrarile 
de investitie (ex. apa-canal, gaze, instalatii electrice 
etc)  

2.  Stucturile conexe de cazare, sunt facilitati oferite 
turististilor care isi petrec timpul in structura de 
cazare prezazuta prin proiect (ex. piscine, terenuri 
sport, etc), cu conditia ca acestea sa fie folosite de 
turistii prezenti in structura de cazare. 



 

5 Ce documente se anexeaza la 
cererea de finantare pentru a face 
dovada prorietatii asupra unui 
ponton plutitor, respectiv 
constructiei aflate pe ponton? 

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei nr. 42/1997 privind 
transportul maritim si pe caile navigabile interioare, 
modificata si completata prin O.U.G 74/2000, pentru a face 
dovada proprietatii asupra pontonului plutitor, respectiv 
constructiei aflate pe ponton, solicitantul pe langa 
prezentarea contractului de vanzare-cumparare va face 
dovada inregistrarii/ transcrierii pontonului plutitor in 
registrul matricol tinut de catre capitania portului. 

6. Care sunt documentele necesare 
obtinerii autorizatiei de constructie 
pentru un ponton plutitor? 

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de 
constructie pentru un ponton plutitor sunt: 
- Cererea de obtinere a autorizatiei de constructie, 

reconstructie, modificare; 
- Documentatia tehnica avizata de directia de specialitate 

din cadrul A.N.R sau de autoritatea competenta a statului 
unde urmeaza sa fie inmatriculata nava ori de o societate 
de clasificare agreata de aceasta; 

- Copia contractului de constructie; 
- Caracteristicile tehnice principale ale constructiei. 

 
 

 


