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Sinteza modificărilor  
 

Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 
educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv 
Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat 
învăţământului antepreşcolar şi preşcolar 

Nr. 
Crt. 

Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 
educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi 
preşcolar prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7002/2017 

Modificari/Completari propuse  
 

Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.1 Tipul  apelului de proiecte 

 O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur obiectiv de 
investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, chiar dacă 
identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale. 

O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel poate viza un singur obiectiv de 
investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, sau mai multe obiective 
de investiţii, repectiv mai multe unităţi de învăţământ, chiar dacă identificarea obiectivului de 
investiţii se face pe mai multe numere cadastrale. 
 
Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de 
finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de 
învăţământ cu personalitate juridică. 
Un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare. 
 
 

Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.2 Durata apelului de proiecte 

  
2.2 Durata apelului de proiecte 
 
2.2.2 Data și ora închiderii cererii de proiecte: 04/05/2018, 12.00 
 

 
2.2 Durata apelului de proiecte 
 
2.2.2 Data și ora închiderii cererii de proiecte: 04/07/2018, 12.00 
 

 

Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.5 Alocarea financiară a apelui de proiecte 

 

2.  În cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 40 din 
23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte semnarea 
unor contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate 
prezentului apel. 

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor 
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3.  
 Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire) 

Din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa 
obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020 vor fi avute în vedere pentru proiectele care 
presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire). 
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze: 
 
a) Dreptul de proprietate publică 
b) Dreptul de administrare, pentru situaţia în care a fost obţinută Autorizaţia de 
Construire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare în baza acestui drept 
Titularul oricărui alt drept real/creanţă nu va fi admis la finanţare. 
 
 
 
 
 
 

 
 Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire) 

Din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa 
obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020 vor fi avute în vedere pentru proiectele care 
presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire). 
Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze: 
 
a) Dreptul de proprietate publică 
b) Dreptul de administrare 
 

 
 
 
 

 

 
Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților, 4.2.2 Criteriile de evaluare tehnică și financiară. 

  
o Bugetul proiectului este corelat cu Bugetul din cadrul Machetei privind analiza și 
previziunea financiară (Model ....). 
 
 
Perioada de referinţă a acestui indicator este ultimul an financiar încheiat 
 

o Bugetul proiectului este corelat cu Metoda de calcul pentru proiectele generatoare 
de venit, dacă este cazul 
 
 
Perioada de referinţă a acestui indicator este anul fiscal 2016!. 

Ghidul specific, Capitolul 5 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE, secţiunea 5.3.1. La depunerea cererii de finanțare 

  
18) Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale 
 
Solicitantul va demonstra continuitatea investiţiei pe durata de timp scursă de la depunerea 
cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea 
proiectului. Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de 
implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului. 
Solicitantul de finanțare va face dovada continuității investiției prin prezentarea unui aviz din 
partea Ministerului Educaţiei Naţionale privind necesitatea şi oportunitatea proiectului 
Solicitantul de finanțare va face o solicitare scrisă utilizând Model Cerere pentru eliberarea 
Avizului privind necesitatea şi oportunitatea proiectului. 
 

 
18) Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale 
 
Solicitantul va demonstra continuitatea investiţiei pe durata de timp scursă de la depunerea 
cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea 
proiectului. Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de 
implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului. 
Solicitantul de finanțare va face dovada continuității investiției prin prezentarea unui aviz din 
partea Ministerului Educaţiei Naţionale privind necesitatea şi oportunitatea proiectului 
Solicitantul de finanțare va face o solicitare scrisă utilizând Model Cerere pentru eliberarea 
Avizului privind necesitatea şi oportunitatea proiectului. 
Acest document se poate aduce până în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de 
către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de 
depunerea cererii de finanţare. 

Ghidul specific, Capitolul 6 VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR,6.2. Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului 
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 Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma 
evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 60 de puncte. 

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma 
evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte. 

Anexa  - Grila de evaluare tehnică și financiară- învăţământul superior 

  Au fost corelare puncataje maxime acordate şi punctajele intermediare. Au fost corectate 
geşeli de calcul a puncatjului acordat. Au fost inserate exemple de calcul. A fost creată 
Grila pentru investiţii mixte  

 

 


