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Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Cladiri rezidentiale 

• Valoare alocată – 52,20  milioane euro (FEDR+BS)  

• Cuantumul finanţării –  

  60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – FEDR 85% şi BS 15%;  

  40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Unitatea Administrativ Teritorială şi 

Asociaţia de proprietari (AP va contribui cu 25% din valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile 

aferente C+M+E/bloc) 

• Tipul apelului – Depunere continuă, principiul ”primul venit, primul servit”.  

• Perioada de depunere  

 - Data și ora de începere depunere de proiecte:  16.05.2016, ora 10 

 - Data și ora de închidere depunere de proiecte : 16.11.2016, ora 10 

• Valoarea minimă și maximă a unui proiect :  

 - valoarea minimă eligibilă : 100 000 euro. 

 -  valoarea maximă eligibilă : 5 milioane euro 

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în valorile minime și maxime este de 4,43 lei/euro 

 

Criteriul cu privire la valoarea minimă eligibilă nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a 

investiției 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Solicitanţi eligibili: 

 

Unitate administrativ-teritorială din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi 

derularea proiectelor.  

 

 

 

• Structura Cererii de Finanțare : 

   O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind 

o „componentă” în cadrul proiectului pentru care se solicită finanțarea. 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice includ: 

A. Lucrările de reabilitare termică a anvelopei  

• izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, 

inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru 

îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile 

pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de 

anvelopă; 

• izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea 

terasei nu este eligibilă fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste 

ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante; 

• închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeților; 

• izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt 

prevăzute apartamente la parter 

Pentru a fi eligibilă, o componentă trebuie să propună obligatoriu intervenţii din categoria I A însoţite, 

după caz, de lucrări din celelalte categorii, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ sistemului de furnizare a apei calde de consum 

C. Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - 

panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe 

biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse 

convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc. 

D. Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentei 

 

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor - pot fi eligibile şi următoarele lucrări 

conexe, eligibile în limita unui procent de 15%  din totalul unor cheltuieli eligibile aferente Cap. 1, Cap. 

2, Cap. 4 (punctul 4.1, punctul 4.2) și cap. 5 (punctul 5.1.1 și 5.3) (pentru fiecare componentă/bloc în 

parte) : 

• înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.; 

• repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau 

afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe; 

• construirea/repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a 

apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor 

meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

• demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, 

precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor 

 

• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

• repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării 

naturale a spaţiilor ocupate; 

• repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe; 

• repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră 

şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz; 

• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu 

vizează intervenţii anterioare neautorizate);  

• crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces); 

• refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării); 

• procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa 

liftului, dar care nu are montate lifturile respective/ modernizare lifturi existente 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

Cap. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

 1.1. Amenajarea terenului 

 Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului 

 1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

 Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului 

 

Cap. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

 Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, 

precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 

telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca 

aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 

 

Cap. 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea 

cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolul 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază” (la nivel de 

componentă) și detaliate după cum urmează: 

  

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

 3.1. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

 3.2. Proiectare şi inginerie - Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentelor - 

expertiză tehnică, audit energetic (inclusiv audit energetic la finalizarea lucrărilor și elaborarea 

certificatului de performanță energetică a clădirii), documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, 

proiect tehnic, detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectului; elaborarea documentaţiilor 

necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, studii de 

impact. 

 3.3. Consultanţă -  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

 - plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare 

întocmirii acesteia; 

 - Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce 

vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 202 

 - plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului/componentelor incluse în 

cererea de finanţare; 

 - serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau 

aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

 3.4. Asistenţă tehnică 

 - asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care 

aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 

 - plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor 

legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

 Cap. 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 4.1. Construcţii şi instalaţii 

 a). Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a anvelopei privind:  

 - izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului 

 - izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu 

este eligibila fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în 

cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante 

 - închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeților; 

 - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute 

apartamente la parter. 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

 b). Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire privind: 

 - repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal 

termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum 

şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la 

baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea 

termohidraulică a reţelei; 

 - repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, 

repararea/înlocuirea a centralei termice de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii 

emisiilor de CO2; 

 - repararea/realizarea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă 

caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe 

orizontală”; 

 - reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de 

consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic 

la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură 

şi masă şi al creşterii eficienţei energetice. 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

 c).Cheltuielile cu lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din 

surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau 

centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor 

energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc. 

 d).Cheltuielile cu lucrări pentru alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 

proiectului/componentei, după cum urmează: 

 - montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie      pentru încălzire şi 

apă caldă de consum; 

 - înlocuirea lifturilor; 

 - realizarea lucrărilor de branșare/rebranşare a blocului de locuinţe/apartamentului la sistemul 

centralizat de producere şi furnizare a energiei termice; 

 - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și 

instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale 

4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări) - Se 

cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor 

incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al 

utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

 Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, 

precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. 

 Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor 

fixe, sunt  necesare implementării proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare. 

 Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria 

obiectelor  de inventar. 

4.3. Construcţii, instalaţii și dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără 

montaj, dotări) aferente măsurilor conexe, care nu conduc la creșterea eficienței energetice 

 Cheltuielile aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului/componentei, sunt 

eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (punctul 

4.1, punctul 4.2) și cap. 5 (punctul 5.1.1 și 5.3) (pentru fiecare componentă/bloc în parte): 

 - înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.; 

 - repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau 

afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe; 

 - construirea/repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a 

apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor 

meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile:   

 - demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, 

precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

 - refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

 - repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării 

naturale a spaţiilor ocupate; 

 - repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe; 

 - repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare 

menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, 

după caz; 

 - măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu 

vizează intervenţii anterioare neautorizate);  

 - crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (ex.: rampe de acces); 

 - refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării); 

 - procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa 

liftului, dar care nu are montate lifturile respective/modernizare lifturi existente 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuieli eligibile: 

Cap. 5 Alte cheltuieli 

 5.1. Organizare de şantier 

     5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

     5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 

 5.2. Comisioane, cote si taxe   

 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 

documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la 

capitolele 1, 2 și 4. 

Cap. 6  Cheltuieli de informare și publicitate - Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și 

publicitate aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în 

limita a 4000 lei/bloc (componenta). 

Cap. 7  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Cheltuielile de audit financiar extern în 

limita maximă a 5000 lei/raport de audit financiar trimestrial (aferent activităţilor ce pot fi auditate în 

trimestrul respectiv) 

Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea cheltuielilor 

incluse în bugetul proiectului  la data semnării contractului de finanțare. 

 

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Cheltuielile neeligibile :  

 Sunt considerate cheltuieli neeligibile cheltuielile aferente:  

 - apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de 

firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea 

persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice 

 - apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor 

publice 

 

Pentru aceste spaţii, proprietarii lor vor suporta în proporţie de 100% cheltuielile aferente C+M+E ce 

revin spaţiilor respective, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate 

 

Orice cheltuială neeligibilă ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către 

solicitant, respectiv de asociaţia de proprietari, conform contractului încheiat între aceștia în 

vederea pregătirii şi implementării fiecărei componente incluse în cererea de finanţare 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Documentele statutare ale solicitantului  

o Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului  

o Documente privind datele financiare ale solicitantului 

o Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a asociaţiei/iilor 

de proprietari 

o Declaraţia de eligibilitate a solicitantului  

o Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA 

o Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare 

(daca este cazul) 

o Expertiza tehnică a clădirii (pentru fiecare componentă în parte) 

o Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv 

certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă în parte) 

o Documentația tehnico-economică (faza DALI sau DALI + PT (pentru fiecare componentă în parte) 

o Certificatul de urbanism sau Autorizația de construire, după caz (pentru fiecare componentă în parte) 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Decizia etapei de încadrare a proiectului/componentei în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost 

demarată la data depunerii cererii de finanţare) sau 

o Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului (pentru 

proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  și care nu au fost încheiate în 

mod fizic sau financiar înainte de depunerea  cererii de finanțare) 

 Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020. 

o Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice (faza DALI sau PT) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi 

realizată prin proiect (dacă a fost adoptată pentru fiecare bloc în parte, se va ataşa pentru fiecare 

componentă) 

o (dacă e cazul) Hotărârea de aprobare a proiectului – (se depune la momentul depunerii cererii de 

finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  însă  

investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost 

implementate integral până la momentul depunerii  cererii de finanțare) 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare, conform HG 

28/2008 

o Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli 

eligibile /ne-eligibile (pentru fiecare componentă în parte) 

 

o Alte documente solicitate  

– Unul din documente strategice relevante menționate în cadrul secțiunii 3.2 a prezentului Ghid (în 

format electronic, scanat, format pdf), un extras relevant din strategie în care se regăsesc măsuri 

de creștere a eficienței energetice pentru clădirile rezidenţiale/ de reducere a emisiilor de CO2 

pentru clădirile rezidenţiale şi în care se identifică investiţia care se urmăreşte a finanţată în 

cadrul priorităţii de investiţie/operaţiunii (în format fizic, scanat), Hotărârea Consiliului Local de 

aprobare a documentului strategic relevant (copie conform cu originalul), precum și în cazul în 

care se solicită decontarea cheltuielilor aferente strategiei - declarația pe proprie răspundere a 

solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență 

energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare (semnată în 

original). 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

  - Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă 

solicitarea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale 

  - Macheta privind analiza şi previziunea financiară, Modelul D din anexa 3.1.A-1 la prezentul 

ghid,  completată cu informaţiile relevante aferente respectivului apel de proiecte va fi completată de 

către fiecare solicitant și anexată la cererea de finanțare (format electronic, format excel, precum și 

format pdf). Aceasta nu va fi anexă la contractul de finanțare și se va atașa la dosarul administrativ al 

OI, transmis odată cu contractul de finanțare 

  - Extras din Cartea tehnică a clădirii, sau fișa tehnică a acesteia, sau procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor sau orice alt document suport din care să rezulte faptul că respectivul 

bloc a fost construit în perioada 1950-1990 (format electronic, scanat, format pdf). De asemenea, 

dacă este cazul, un document justificativ pentru demonstrarea corespondenței denumirii menționate 

în cartea tehnică/fișa tehnică a blocului cu actuala denumire (adresă) a blocului. 

  - Pentru fundamentarea rezonabilităţii costurilor se va atașa la documentația tehnico-

economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se 

vedea Modelul I (orientativ) – Notă privind încadrarea în standardele de cost, din cadrul anexei 3.1.A-

1). 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

  - Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta 

documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț 

echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.). 

Documentele justificative se vor include pe CD-ul ce conține Documentația tehnico-economică. 

  - Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putând menţiona/anexa 

documentele care au stat la baza fixării preţurilor unitare din listele de cantităţi/echipamente. 

  - Pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului/componentei se pot anexa, la nivel de 

componentă, inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului. Aceste 

documente pot fi legate de procesul verbal de recepție al proiectului tehnic, avizele și acordurile 

solicitate prin Certificatul de urbanism, de autorizația de construire, dovada publicării în SEAP a 

anunțului de lansare a procedurii de achiziție a contractului de lucrări, contractul de lucrări atribuit 

după 01.01.2014 (format electronic, scanat, format pdf) 

  - (dacă este cazul, la nivel de componentă) Pentru a demonstra conformitatea, respectiv 

neconformitatea unor lucrări executate în regie proprie cu soluția tehnică a proiectului, se anexează 

avizul, respectiv declarația proiectantului care a pregătit documentaţia tehnică în vederea solicitării de 

finanţare prin PI 3.1 A, POR 2014-2020 (copie conform cu originalul).  A se vedea Anexa 3.1.A.4 – 

Situații particulare 

 

 

  



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

  - (dacă este cazul, la nivel de componentă) Pentru a demonstra intenția de intrare în 

legalitate/demolare a unor lucrări executate anterior fără autorizație de construire, se anexează, după 

caz, Hotărârea AGAP privind demararea procesului de intrare în legalitate/declaraţiile pe proprie 

răspundere ale proprietarilor, precum şi o declaraţie a UAT că acest proces va avea loc, în condiţiile 

legii (copie conform cu originalul).    

  - (dacă este cazul, la nivel de componentă) Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor 

deconcentrate ale acestuia – în cazul în care blocul este amplasat în centrul istoric al localităţii, într-o 

zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată, aprobată potrivit legii 

(copie conform cu originalul).   

  - (dacă este cazul, la nivel de componentă) Autorizarea lucrărilor de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe de către primarul general al municipiului 

Bucureşti, la cererea primarilor sectoarelor acestuia, în calitate de coordonatori locali - în cazul în care 

blocul de locuinţe este amplasat în municipiului Bucureşti, în centrul istoric al localităţii, într-o zonă de 

protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii (copie 

conform cu originalul).   

  - dacă e cazul) Tabelul centralizator al lucrărilor executate ulterior construcției blocurilor (Model 

J ) din cadrul Anexei 3.1.A-1 la prezentul document 

  - (dacă e cazul) Avizul furnizorului de energie termică privind asigurarea necesarului de 

consum aferent lucrărilor de branşare la sistemul centralizat de încălzire şi apă caldă de consum de la 

blocurile de locuinţe până la punctul de branşament/de racord (copie conform cu originalul).   

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

DE REȚINUT : 

o In accepțiunea prezentului Ghid, valoarea de C+M+E este compusa din următoarele cap/subcap. din 

Devizul General: 1.2,   1.3,   2,   4.1,   4.2,   4.3,   4.4,   5.1.1,   5.3, iar contribuția AP reprezintă cota 

parte din valoarea de C+M+E (cheltuieli eligibile si neeligibile) 

 

o Valoarea lucrărilor conexe nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente 

Cap/subcap. 1,  2,  4.1,  4.2 ,  5.1.1,  5.3 pentru fiecare componentă/bloc în parte 

o Nivelul minim de înălțime al blocurilor este P+2E 

 

o UAT poate acorda ajutoare de natură socială în cazul unor categorii de proprietari persoane fizice, 

care deţin apartamente cu destinaţie locuinţă sau sedii sociale de firmă (care nu desfăşoară activitate 

economică) în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale. Pentru 

aceste categorii de proprietari cota de participare proprie obligatorie nu poate fi mai mică de 3,5% din 

valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporţional cu cota-parte 

indiviză de proprietate. Diferența până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli 

eligibile şi neeligibile) va fi suportată de către UAT şi nu va mai fi recuperată de la Asociația de 

Proprietari. A se avea in vedere in aceste cazuri completarea MACHETEI cu informațiile corecte 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

DE REȚINUT : 

o Asociaţia de proprietari va prezenta la UAT un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte 

obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea 

finanțării. De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii 

apartamentelor/spaţiilor care se încadrează în situaţiile prevăzute in GS, pag. 19, punctele 4) si 5)  

 

o Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de 

acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile 

comerciale de la parter 

 

o Dacă un bloc de locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe Asociaţii de 

proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă a cererii de 

finanțare, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv din punct 

de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului. În anumite situații particulare, justificate, dacă 

blocurile/tronsoanele pot fi delimitate din punct de vedere structural, conform expertizei tehnice, 

acestea pot fi considerate clădiri distincte. Această delimitare nu se aplică în cazul clădirilor delimitate 

doar prin rost seismic sau rost de dilatare 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

DE REȚINUT : 

o Blocul trebuie sa fie construit în perioada 1950-1990. Astfel, se va prezenta un extras al cărţii 

tehnice a imobilului, fişa tehnică a imobilului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau 

orice alt document justificativ din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în perioada anterior 

menționată. În cazul lipsei acestor documente, Cartea tehnică ar putea fi reconstituită în conformitate 

cu HG 273/1994 și în baza unei expertize tehnice și/sau a altor documente existente (proiect, etc.) 

aflate în posesia beneficiarului sau identificate în arhivă (la proiectant, la UAT sau în Arhivele Statului) 

din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită în perioada 1950 – 1990 

o O Cerere de finanțare este eligibilă dacă documentele strategice in care se încadrează se adresează 

domeniului reducerii emisiilor de CO2/eficienţei energetice şi includ măsuri de creştere a eficienţei 

energetice pentru clădirile rezidențiale. În cazul în care documentul strategic va fi o cheltuială eligibilă 

în cadrul proiectului, nu se acceptă ca domeniul eficienței energetice să fie doar o componentă a unei 

strategii mai vaste, ci va fi un document dedicat exclusiv acestui domeniu 

 

o Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are obligatia lansarii achizitiei de PT în SEAP 

în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finantare 

 

o Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul se obligă ca în cel mult 2 (două) luni să lanseze 

achiziția de execuție lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a contractului de finantare 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

DE REȚINUT : 

o Documentația tehnico – economică a obiectivului de investiție nu a fost elaborată/ 

revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. 

 

o Devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea cererii de finanțare. 

 

o Nu se finanțează blocuri de locuințe care sunt clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice 

 

o Nu se finanțează blocurile de locuințe aflate exclusiv in proprietatea unui UAT 

 

o În cadrul apelului cu depunere continuă, o cerere de finanţare, care este respinsă într-una din etapele 

procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale 

DE REȚINUT : 

 

o Se va citi cu atenție Anexa 3.1.A.4 Situații particulare aplicabile la Ghidul Solicitantului. Solicitantul 

va depune un Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construcției blocurilor  

 

o Se  vor citi cu atenție notele din subsolul  Ghidului Solicitantului 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc,  

Lavinia Hopîrtean,expert tehnic – Departamentul Evaluare Selecție și Contractare 

Lavinia.hopirtean@nord-vest.ro 

0755.777.698 
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Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

 

• Valoare alocată – 35,07 milioane euro (FEDR+BS) 

 

• Cuantumul finanţării – FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitant = 2% 

 

• Tipul apelului – pe  principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare 

 

• Perioada de depunere  

 - Data și ora de începere depunere de proiecte:  25.05.2016, ora 12:00 

 - Data și ora de închidere depunere de proiecte : 25.11.2016, ora 12:00 

 

• Valoarea minimă și maximă a unui proiect :  

 - valoarea minimă : 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. 

 - valoarea maximă : 5 milioane euro  (în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, 

valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro) 

Valoarea totală a investiției cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile 

realizate prin proiect. Valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării 

proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 

― Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

― Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, 

stucaturilor; 

― Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

― Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă 

la foc, antiefracţie); 

― Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

― Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu 

privire a intenţia de a implementa proiectul; 

― Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului; 

― Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.  

 

Notă : Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi 

considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul atingerii obiectivelor şi 

indicatorilor proiectului şi implementării în condiţii optime a proiectului 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Solicitanţi eligibili: 

 

 - Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti definite conform Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  - Autoritate a administraţiei publice centrale definite conform Legii nr.90/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 - Unităţi de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (republicată), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 - Organizaţii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial), Asociaţii şi 

fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor 

internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

  

  



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

 - Unitate administrativ-teritorială lider al unui parteneriat cu : 

  -  Unităţi administrativ-teritoriale  

  -  Autoritate a administraţiei publice centrale 

  -  Unităţi de cult 

  -  ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) 

  sau  

  

 -  Autoritate a administraţiei publice centrale lider al unui parteneriat cu : 

  - unităţi administrativ-teritoriale  

  - unităţi de cult 

  - ONG (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) 

 

 

Notă:    Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului, după cum este indicat în cadrul 

acestui capitol. Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  

 

– Amenajarea terenului - Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 

terenului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale 

rezultate, devieri reţele de utilităţi, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele 

aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. 

 

– Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - Se includ cheltuielile 

efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural 

după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi. 

 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: Se includ cheltuielile aferente 

asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se 

execută pe terenul ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la 

reţelele de utilităţi. 

  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică : Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanţate în cadrul Capitolului . 

„Cheltuieli pentru investiția de bază” şi detaliate după cum urmează: 

– Studii de teren :  Se includ și cheltuielile pentru studii de cercetare arheologică 

– Obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

– Proiectare şi inginerie  

– Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 

aferente obiectivului de investiţie 

– Consultanţă 

• plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor 

necesare întocmirii acesteia; 

• plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului  

• serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire 

şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul 

– Asistenţă tehnică - pentru: 

• asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în 

care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 

• plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform 

prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.  



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru investiţia de bază : Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor 

cuprinse în obiectivul de investiţie aferent obiectivului de patrimoniu: 

• Cheltuieli pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea obiectivului de 

patrimoniu; 

• Cheltuieli pentru restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, 

frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor; 

• Cheltuieli pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

• Cheltuieli pentru utilităţile generale obiectivului de patrimoniu (alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, ventilare, 

climatizare, PSI, siguranţă la foc, antiefracţie, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii 

impuse de destinaţia obiectivului de patrimoniu). 

–  Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări) 

aferente obiectivului de patrimoniu. Se cuprind cheltuielile pentru: 

• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 

climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 

• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

• Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în 

instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al 

utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării 

acestora; 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Cheltuieli eligibile: 

• Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a 

echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic; 

• Dotările care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt  necesare implementării 

proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare. 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotări care, conform legii, intră în categoria obiectelor  de inventar. 

– Construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţiei conexe investiţiei de bază - In cadrul 

proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de patrimoniu cuprinzând 

lucrări şi dotări pentru: iluminat arhitectural interior şi exterior, împrejmuire, parcare, amenajare 

peisagistică, construcţie/reabilitare clădiri conexe, alei/cale de acces care se execută pe terenul 

obiectivului de investiţie. Cheltuielile aferente obiectului conex obiectivului de patrimoniu sunt 

eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, 

punctul 4.1, punctul 4.2 şi Cap. 5, punctul 5.1.1 din bugetul cererii de finanțare. 

Organizare de şantier 

  -  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

  -  Cheltuieli conexe organizării de şantier 

    Comisioane, cote și taxe  

    Cheltuieli diverse şi neprevăzute – Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător, în 

limita a 10% din valoarea  cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap.1, 2 și 4 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli de informare și publicitate  

– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate : Cheltuielile de publicitate şi 

informare, activităţi obligatorii în conformitate cu Manualul de identitate vizuala sunt eligibile în 

limita maxima de 10.000 lei. 

– Cheltuieli de promovare a obiectivului de patrimoniu : Se includ cheltuielile pentru activităţi de 

marketing şi promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv de informare publică cu 

privire a intenţia de a implementa proiectul, care sunt eligibile în limita maximă de 10.000 lei. 

– Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu : Se includ cheltuielile pentru digitizarea 

obiectivului de patrimoniu care sunt eligibile în limita maximă de 67.500 lei. 

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei 

trimestrial (aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv) 

 

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de 

finanțare (dacă este cazul), conform legii 

o Documentele statutare ale solicitantului şi ale fiecărui partener, unde este cazul   

o Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului 

o Documente privind identificarea reprezentantului legal  al solicitantului și partenerilor (dacă este 

cazul) 

o Declaraţia de eligibilitate  

o Declarație privind neductibilitatea TVA 

o Copie după documentele care atestă faptul că obiectivul de patrimoniu asupra căruia se 

realizează investiţia este în proprietatea/ administrarea/concesiunea solicitantului şi/sau a 

partenerului, unde este cazul. In situaţia în care investiţia se realizează şi asupra terenului - 

copie după documentele care atestă că solicitantul şi/sau partenerul au în 

proprietate/concesiune terenul 

o Documentaţia tehnico-economică, respectiv DALI şi PT, dacă este cazul 

o Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici  

o Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea 

structura devizului general din cadrul HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Avizul Ministerului Culturii pentru documentaţia tehnico-economică depusă 

o Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric 

o Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii cu  identificarea/marcarea nr. 

crt. /codului LMI/denumirea/localitatea/adresa/datarea 

o Certificatul de urbanism 

o Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 

emisă de autoritatea pentru protecția mediului  în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare 

o Declaraţie de angajament 

o Planul de marketing 

o Anexa analiza şi previziunea financiară - Machete financiare 5.1 (conform model pentru diferite 

tipuri de solicitanţi), inclusiv model de calcul proiecte generatoare de venit – metoda „funding 

gap” 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

DE REȚINUT : 

• Nu vor fi finanţare proiecte care presupun doar activităţi de tipul:  

– dotări interioare pentru obiectivul de patrimoniu;  

– restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, 

stucaturilor; 

– activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea 

acestuia; 

– activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu. 

 

• Proiectele propuse spre finanţare trebuie să includă execuţie de lucrări - dacă proiectele nu includ 

execuţie de lucrări care se supun autorizării cu documentaţie tehnico-economică conform HG 

nr.28/2008 acestea vor fi respinse de la finanţare. 

 

• Nu vor fi finanţate proiecte care presupun exclusiv activităţi de reabilitare a infrastructurii rutiere şi/sau 

a zonelor pietonale, a pieţelor indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu 

ordin de clasare al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanţare). 

 

• Nu sunt eligibile proiectele care au in vedere exclusiv restaurarea, consolidarea, protecţia şi 

conservarea monumentelor istorice de tipul monumentelor de for public (statuilor). 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

DE REȚINUT : 

• Nu este activitate eligibilă extinderea unui monument istoric (proiectele care conţin acest gen de 

activitate vor fi respinse de la finanţare). 

 

• Nu sunt eligibile activităţile care au în vedere funcţiuni de locuire şi masă care se realizează în cadrul 

obiectivului de patrimoniu (proiectele care conţin acest gen de activitate vor fi respinse de la 

finanţare). 

 

• Nu sunt eligibile activităţile care au în vedere restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

clădirilor  administrative în care se desfăşoară activităţi în folosul comunităţii (de exemplu licee, 

primării, spitale) indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare 

al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanţare). 

 

• Nu sunt eligibile proiectele începute, nefinalizate şi/sau finalizate din punct de vedere fizic.  

 

• In ceea ce priveşte activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu obiect al proiectului propus 

spre finanţare aceasta este obligatoriu a se realiza prin proiect, la finalul implementării proiectului. 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• DE REȚINUT : 

• Solicitantul cu statut de ONG (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial), trebuie să 

desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului şi să aibă o 

vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de finanţare. 

 

• Obiectivul de patrimoniu trebuie să fie înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice; se vor 

finanţa doar monumente (înscrise cu „m”), ansambluri sau situri identificate în clar (cod LMI .01; cod 

LMI .02; cod LMI .03, etc), în caz contrar proiectul va fi respins la finanţare. 

 

• În cazul concesiunii, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de a face investiţii asupra 

obiectivului de patrimoniu, pe o perioadă egală cu cea pentru care se face dovada concesiunii. 

Dovada va fi făcută prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune încheiat conform OG 

nr.21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice. 

 

• Imobilul sau terenul vizat de investiţia propusă prin proiect, identificat la nivel de nr. topo / 

nr.cadastral, trebuie să fie un teritoriu compact/parcele limitrofe.  

 

• În cazul respingerii cererii de finanțare (în urma verificării preliminare sau a evaluării tehnice și 

financiare), aceasta nu poate fi redepusă 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• . DE REȚINUT : 

• Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul POR 2014-2020 este suficientă 

depunerea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).  

 

• Cu toate acestea, fiind vorba de un context competițional al proiectelor, pentru dovedirea maturității 

pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a 

proiectului. Aceste documente pot fi legate de  existenţa proiectului tehnic, de autorizația de 

construire. Proiectele în această situaţie vor obţine punctaj suplimentar în ceea ce priveşte 

maturitatea proiectului.Pentru a fi luate în considerare aceste documente trebuie să fie întocmite 

corect, să fie corelate complet cu documentele anexate cererii de finantare şi să fie emise în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

 

• Clauze contractuale importante 

•  Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul are obligația ca în cel mult 2 (două) luni 

să lanseze procedura de achiziție pentru proiectul tehnic, iar în termen de maxim 9 (nouă) luni să 

lanseze achiziția de execuție lucrări, termene calculate de la intrarea în vigoare a contractului de 

finanțare (sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare); 

 

• Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are obligația ca în cel mult 2 (două) luni să 

lanseze achiziția de execuție lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a contractului 

(sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației fiind rezilierea contractului de finanțare); 
 

 

 

 

 

 

 

Cristian Pop,expert tehnic – Departamentul Evaluare Selecție și Contractare 

cristian.pop@nord-vest.ro 

0758.777.054 
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Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

• . DE REȚINUT : 

 

• Clauze contractuale importante 

• Perioada de implementare a proiectului poate fi extinsă până la cel mult dublul perioadei inițiale; 

 

• Beneficiarul se obligă să nu constituie ipotecă asupra obiectivului de patrimoniu restaurat / 

protejat / conservat şi/sau asupra facilităţilor construite în cadrul proiectului finanţat prin contract 

în decursul întregii perioade de durabilitate a contractului 
 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc,  

Cristian Pop,expert tehnic – Departamentul Evaluare Selecție și Contractare 

cristian.pop@nord-vest.ro 

0758.777.054 
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Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

 

• Valoare alocată – 12,89 milioane euro (FEDR+BS) 

• Cuantumul finanţării – FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitant = 2% 

 

• Tipul apelului – pe  principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare 

 

• Perioada de depunere  

 - Data și ora de începere depunere de proiecte:  25.05.2016, ora 12:00 

 - Data și ora de închidere depunere de proiecte : 25.11.2016, ora 12:00 

 

• Valoarea minimă și maximă a unui proiect :  

 - valoarea minimă totală : 100.000 euro 

 - valoarea maximă totală : 5 milioane euro 

Valoarea totală a investiției cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile 

realizate prin proiect. Valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării 

proiectului, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului. 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 

• demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor; 

• defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului; 

• acțiuni de modelare a terenului; 

• amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și 

arbuști); 

• achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje etc.; 

• realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

• dotare cu  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, 

împrejmuire etc); 

• realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției, 

• realizare sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; 

• înlocuire și/sau racordare la utilități publice a terenului obiect al investiției. 

  

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 

• modernizarea străzilor urbane ce asigură accesul direct către terenurile supuse intervenției în 

limita a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 

2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1 ; 

• crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, 

locuri de joacă pentru copii, etc.). 

 

Nota: În cadrul proiectului trebuie să fie cuprinse obligatoriu acțiuni de amenajare spații verzi (plantarea 

suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști).   

 În înțelesul prezentului Ghid prin spațiu verde se înțelege suprafaţa de teren, aflată în proprietatea 

publică sau privată a autorităţii locale, neocupată de construcţii autorizate, destinată plantării şi 

creşterii vegetaţiei ierboase şi lemnoase, care are ca scop asigurarea şi îmbunătăţirea factorilor de 

mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban, contribuind şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al 

localităţii.  

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Solicitanţi eligibili: 

  

• Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, precum și sectoarele Municipiului București, 

definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, 

republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate 

dezvoltării urbane. 

 

• Parteneriate între UAT din mediul urban ( lider de parteneriat)  și UAT județ  

 

 

  



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  

  - Obținerea terenului -   Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri în 

limita a 10% din valoarea totala eligibilă a proiectului. 

  - Amenajarea terenului - Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru 

pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări , defrişări, evacuări 

materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, 

epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază). 

 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului:  Se includ cheltuielile aferente 

asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se 

execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de 

investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică : Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate in cadrul capitolul  

„Cheltuieli pentru investiția de bază” si detaliate după cum urmează: 

  - Studii de teren : Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează 

obiectivul de investiţie 

  - Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - Se includ cheltuielile pentru: 

    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

    c) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea 

terenului în cartea funciară; 

    d) obţinerea acordului de mediu; 

    e) alte avize, acorduri şi autorizaţii 

  - Proiectare şi inginerie - Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 

(S.F., P.T.şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru 

elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului 

de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de 

urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament,etc). 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Cheltuieli eligibile: 

  - Consultanţă - Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

    a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor 

necesare întocmirii acesteia; 

    b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului 

    c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de 

atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

dacă este cazul 

d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii 

valorii terenurilor achiziționate 

  -  Asistenţă tehnică - Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

    a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în 

cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 

    b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi 

conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii. 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

  - Construcţii şi instalaţii - Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse 

în obiectivul de investiţie: 

• Cheltuielile efectuate pentru amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante 

perene, inclusiv plantare arbori și arbuști); 

• Cheltuieli cu realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

• Cheltuieli cu execuția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, 

grilaje etc.; 

• Cheltuieli cu realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații; 

• Cheltuieli cu crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone 

speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

  - Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări) 

• dotare cu  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, 

împrejmuire etc); 

• Dotare locuri de joaca/ zone pentru sport; 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Cheltuieli eligibile: 

 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 

• Dotare cu echipamente necesare instalării  de sisteme de supraveghere video și wi-

fi în spațiile publice. 

 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor  

de inventar. 

 

  - Construcţii, instalaţii si dotări - cheltuieli conexe investiției de bază –  

   În cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de 

investiție cuprinzând lucrări și dotări  pentru :  

   cheltuieli cu crearea, modernizarea, reabilitarea străzilor urbane ce asigură accesul 

direct către terenurile supuse intervenției în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 

aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1 din bugetul cererii de 

finanțare. 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Cheltuieli eligibile: 

 Alte cheltuieli 

 - Organizare de șantier : 

  - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

  - Cheltuieli conexe organizării de şantier 

 - Comisioane, cote si taxe  

 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 

documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la 

subcapitolul 1.2, capitolul 2  si capitolul 4 din bugetul cererii de finanțare 

Cheltuieli de informare și publicitate - Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate 

aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a  

maxim 10.000 lei. 

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial 

(aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv) 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare: 

o Documente statutare/de înființare ale solicitantului și de  identificare a reprezentantului legal al 

solicitantului 

o Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat și 

Hotărârea/Hotărârile partenerilor de aprobare a parteneriatului 

o Documente privind datele financiare ale solicitantului, inclusiv Macheta Analiză și previziune 

financiară 

o Declarații de eligibilitate   

o Declarația privind nedectudibilitatea TVA 

o Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului 

o Declarația pe proprie răspundere a solicitantului și viza proiectantului privind conformitatea planșelor 

depuse în format electronic, scanat, tip pdf, cu formatul original 

o Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare 

(dacă este cazul), conform legii 

o Documente privind proprietatea  

o Documentația tehnico – economică 

o  Certificatul de urbanism  

  

 

 

  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare: 

o  Alte avize/autorizația de construire (dacă este cazul)  

o Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 

emisă de la autoritatea pentru protecția mediului în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

o Hotărârea  /hotărârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 

o Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare  – a se vedea 

structura devizului general din cadrul HG.28 din 2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

o Lista de echipamente și/sau dotări și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli 

eligibile /ne-eligibile 

o Fundamentarea rezonabilității costurilor 

o Alte documente solicitate  

  - Registrul local al spațiilor verzi  

  - Cele mai recente date statistice disponibile referitoare la spațiul verde (mp)/locuitor, preluate 

de la Institutul Național de Statistică  

 

 

 

 

  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare: 

o Alte documente solicitate  

  - Planul de reutilizare 

  - Strategia de Dezvoltare Locală  din care face parte proiectul, dacă este cazul  

  - Evaluare expert ANEVAR (dacă este cazul) 

  - Orice alte documente se consideră a fi necesare pentru demonstrarea eligibilității activităților 

și proiectului 

 

 

  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 
• DE REȚINUT: 

• Suprafața de teren pe care se realizează proiectul nu va fi  mai mică de  1000 mp. Se pot depune 

cereri de finanțare care să conțină mai multe locații/terenuri cu condiția ca fiecare dintre acestea să nu 

aibă o suprafață mai mică de 1000 mp și să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea 3 

a prezentului ghid. 

 

• Conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare, pe spațiul verde AM POR permite 

amplasarea de: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții ușoare 

pentru expoziții și activități culturale, grupuri sanitare s.a.  cu condiția ca suprafața cumulată a 

acestora să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde și numai pe baza unei 

documentații de urbanism. 

 

• Dreptul ce poate constitui premisa obținerii finanțării în cadrul acestui apel de proiecte și pe care 

solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze este dreptul de proprietate publică/privată. 

 

• Nu este considerată ca sarcină, dreptul de administrare înscris în cartea funciară în favoarea unei 

structuri  subordonate solicitantului, cu atribuții în domeniu. 

 

 

 

  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 
• DE REȚINUT: 

 

• Terenul și suprafețele obiect al investiției trebuie să fie abandonate și/sau  degradate. Prin imobil 

(teren și/sau clădire) degradat, vacant sau neutilizat se înțelege, în accepțiunea prezentului ghid, orice 

teren și/sau clădire din intravilan, aparținând solicitantului, aflate într-o stare  de paragină, neîngrijite, 

nesalubrizate, respectiv construcție aflată în ruină, dărăpănată și pe care nu se desfășoară în prezent  

nici o activitate, cu suprafață minimă de 1000 mp (planul de reutilizare). 

 

• Activitățile de decontaminare chimică nu sunt considerate activități eligibile în cadrul proiectului iar 

cheltuielile efectuate pentru decontaminarea chimică nu se vor include în buget  nici măcar ca și 

cheltuieli neeligibile. Se consideră activitate de decontaminare chimică: 

• decontaminarea solului și a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode 

mecanice, chimice sau biologice; 

• decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare și 

terenul aferent; 

• decontaminarea și curățarea apelor de suprafață în urma poluării accidentale, de exemplu 

prin colectarea poluanților sau prin aplicarea de substanțe chimice;  

• curățarea petelor de țiței și a altor poluanți de pe sol, de pe suprafața apei, inclusiv zonele 

costiere;  

• lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb și a altor materiale toxice. 

 

 

  

 

 

 

  

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• DE REȚINUT: 

•  În cadrul acestei priorități de investiții nu se vor finanța activități efectuate pe terenurile încadrate în 

Registru local la spațiilor verzi în categoria spațiilor verzi, dar se vor finanța activități desfășurate pe 

cele aflate în categoria terenurilor degradate cu posibilitate de a fi reabilitate ca spații verzi (pot fi 

finanțate și alte terenuri degradate, dar care nu sunt cuprinse in Registru, dacă se respectă toate 

celelalte condiții de eligibilitate). În vederea verificării acestor încadrări, se va anexa la cererea de 

finanțare, în format electronic, (scanat, PDF) Registrul local al spațiilor verzi al orașului solicitant, 

precum și un extras relevant din cadrul acestuia referitor la obiectivul supus investiției, dacă este 

cazul. 

 

• În cadrul proiectului trebuie să fie cuprinse obligatoriu acțiuni de amenajare spații verzi (plantarea 

suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori și arbuști) 

 

• Nu se vor finanța proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată  înainte de 

semnarea contractului de finanțare.  

 

• Dacă solicitantul a achiziționat serviciul de proiectare în vederea elaborării Proiectului tehnic sau chiar 

a recepționat Proiectul tehnic, în baza Documentației tehnico-economice mai veche de 2 ani,  trebuie 

actualizat numai devizul general. 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• DE REȚINUT: 

 

• În situația în care proiectul tehnic a fost finalizat și recepționat se va anexa la documentație, alături de 

SF/DALI, Proiectul tehnic însoțit de devizul general întocmit conform HG28/2008 actualizat și 

expertiza tehnică, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se  realizeze în baza acestuia 

 

• Clauze contractuale importante 

• Obligativitatea beneficiarului de a lansa achiziția de lucrări în termen de 9 luni de la semnarea 

contractului de finanțare dacă solicitantul de finanțare depune documentație tehnico economică 

faza SF/DALI anexată  la cererea de finanțare sub posibilitatea rezilierii contractului de către  AM 

POR.  

 

• Obligativitatea beneficiarului de a lansa procedura de achiziție lucrări în termen de 2 luni de la 

semnarea contractului de finanțare în cazul în care beneficiarul a depus documentația faza 

SF/DALI și PT, anexă la cererea de finanțare sub posibilitatea rezilierii contractului de către  AM 

POR.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului 

• DE REȚINUT: 

• Clauze contractuale importante 

 

• Obligativitatea beneficiarului de a lansa procedura de achiziție PT si execuție lucrări în termen de 

2 luni de la semnarea contractului de finanțare în cazul în care solicitantul a depus documentația 

faza SF/DALI anexă la cererea de finanțare și are prevăzut în Cererea de finanțare lansare 

achiziție PT și execuție lucrări sub posibilitatea rezilierii contractului de către  AM POR. 

 

• Devine neeligibil un proiect dacă în termen de 6 luni de la încheierea lucrărilor nu a fost inclus în 

Registrul local al spațiilor verzi în categoria de spațiu verde;  

 

• Devine neeligibil un proiect dacă în perioada de durabilitate a investiției terenul își schimbă 

destinația și este scos din Registrul local al spațiilor verzi din categoria de spațiu verde; 
 

Vă mulțumesc,  

Cristian Pop,expert tehnic – Departamentul Evaluare Selecție și Contractare 

cristian.pop@nord-vest.ro 

0758.777.054 

 

mailto:cristian.pop@nord-vest.ro
mailto:cristian.pop@nord-vest.ro
mailto:cristian.pop@nord-vest.ro
mailto:cristian.pop@nord-vest.ro
mailto:cristian.pop@nord-vest.ro


       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Valoare alocată – 113,89 milioane euro (FEDR+ BS) 

 

• Cuantumul cofinanțării -  FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitanții = 2% 

 

• Tipul apelului – Non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare ( se vor 

contracta cererile de finanțare, în ordinea depunerii, în limita de 120% din alocarea regiunii, conform 

principiului primul venit, primul servit) 

 

• Perioada de depunere  

 - Data și ora de începere depunere de proiecte : 16.05.2016, ora 12.00 

 - Data și ora de închidere depunere de proiecte : 16.11.2016, ora 12.00  

 

• Valoarea minimă și maximă a unui proiect :  

 - valoarea minimă eligibilă : 1.000.000 Euro 

 - valoarea maximă eligibilă : 50.000.000 Euro, cu excepția proiectelor realizate în parteneriat, caz în 

care valoarea este de 69.500.000 Euro 

 

Important : In cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valorile maxime eligibile mai sus 

precizate, solicitantul poate include diferența în categoria cheltuielilor neeligibile, cu condiția încadrării 

valorii totale a proiectului în limita a 74,5 milioane Euro 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

 

• Tipuri de activități eligibile 

 - modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa 

(drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau 

indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu 

rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau 

drumuri expres.  

 

 - construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte 

din drumul județean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru 

creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje 

rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.  

  

       - construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru 

asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea 

pasarelelor pietonale 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Tipuri de subactivități eligibile  

 

 -  construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum 

județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul 

drumului județean; 

 

 - realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști 

(construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului 

permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare 

fotovoltaică 

 

 - realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru 

protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru 

protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme 

(provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc. 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Solicitanți eligibili : 

 - Unitate administrativ-teritorială județ (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările 

ulterioare), sau   

        - Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: 

  - județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e) 

  - județ - județ (două sau mai multe)  

• Tipuri de proiecte ce se pot depune: 

 - Proiect privind un drum județean 

 - Proiect privind un traseu intrajudețean 

 - Proiect/proiecte privind un traseu interjudețean 

 

 -  Un proiect = o cerere de finanţare = un solicitant – un contract de finanțare 

 - Un proiect = o cerere de finanţare = parteneriat cu un lider – un contract de finanțare cu unul sau 

mai multe contracte de achiziții derulate de către liderul de parteneriat sau de fiecare dintre parteneri 

 -  Un traseu = mai multe proiecte = mai multe cereri de finanţare = mai mulți beneficiari cu acord 

cadru de colaborare - mai multe contracte de finanțare 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Cheltuieli eligibile : 

 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

 1.1. Obţinerea terenului -  Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri  

în limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

 1.2. Amenajarea terenului -  Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 

amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale 

rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente 

(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. / 

Cheltuieli pentru asigurarea devierii utilităţilor includ cheltuielile cu lucrările efectuate în structura 

drumului pentru asigurarea devierii utilităţilor publice, și nu pot acoperi cheltuieli de introducere sau 

modernizare a utilităților aflate în corpul drumului. 

 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - Se includ cheltuielile 

efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv cheltuieli pentru realizarea de perdele 

forestiere/aliniamente de arbori și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de 

versanți, inclusiv realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de 

efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze 

excepționale) 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Cheltuieli eligibile : 

2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea 

cheltuielilor eligibile finanțate in cadrul capitolul 3 „Cheltuieli pentru investiția de bază”  

  2.1. Studii de teren -  Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează 

obiectivul de investiţie. 

 2.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - Se includ cheltuielile pentru: 

  a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

  b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

  c) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului 

în cartea funciară; 

  d) obţinerea acordului de mediu; 

  e) alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

 2.3. Proiectare şi inginerie - Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 

(studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata 

verificării tehnice a proiectării ,precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii 

acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Cheltuieli eligibile : 

 2.4. Consultanţă - Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

  a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor 

necesare întocmirii acesteia; 

  b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei  

  c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire 

şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul 

  d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii 

terenurilor achiziționate. 

 2.5. Asistenţă tehnică - Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

  a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în 

care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 

  b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform 

prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Cheltuieli eligibile : 

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 3.1. Construcţii şi instalaţii - Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în 

obiectivul de investiţie: 

  Cheltuieli aferente  activităților de modernizare si reabilitare de drumuri judeţene (inclusiv 

pentru modernizarea/reabilitarea de poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public), 

precum şi aferente activităților privind construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de 

drum judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv.  

  Cheltuieli privind construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea 

siguranței circulației.   

  Cheltuieli aferente activităţii de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere 

(construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi, la rețeaua TEN-T a drumurilor 

județene) şi construirea pasarelelor pietonale;   

  Cheltuieli privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public, precum şi 

realizarea de trasee pietonale și piste pentru bicicliști 

  Cheltuieli pentru asigurarea siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști, inclusiv semnalistica 

verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Cheltuieli eligibile : 

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 3.2. Dotări - Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria 

mijloacelor fixe, sunt  necesare implementării proiectului şi respectă prevederile contractului de 

finanţare. (Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în 

categoria obiectelor  de inventar.) 

4. Alte cheltuieli 

 4.1. Organizare de şantier - Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în 

vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. 

  4.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

  4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 

 4.2. Comisioane, cote si taxe  

 4.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 

documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la 

subcapitolul  1.2, 1.3 si capitolul 3 

5. Cheltuieli de informare și publicitate  - Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate 

aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 

4000 lei/km de drum 

6. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei 

trimestrial (aferente activităților ce pot fi auditate in trimestrul respectiv 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare: 

o Documente statutare ale solicitantului/partenerilor, după caz 

o Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului 

o Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat/ Acord cadru de 

colaborare 

o Documente privind situația financiară a solicitantului/partenerilor, după caz ( se va anexa bugetul in 

ultimii 3 ani alocat investițiilor, reparațiilor și mentenanței drumurilor județene (pentru UAT 

Județ), inclusiv pentru parteneri ) 

o Declaraţie de eligibilitate  

o Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul 

o Declarație privind nedeductibilitatea TVA 

o Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului 

o Declarația pe proprie răspundere a solicitantului și viza proiectantului privind conformitatea 

documentației tehnico-economice și planșelor depuse în format electronic, scanat, tip pdf, cu formatul 

original 

o Hotărârea de aprobare a proiectului ( dacă este cazul) 

o Mandatul special/ împuternicire specială / Dispoziție pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea 

de finanțare (dacă este cazul). 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare: 

o Hotărârea Consiliilor de Dezvoltare Regională  / Hotărârea CJ Ilfov de aprobare a listei proiectelor 

prioritizate 

o Documente privind dreptul de proprietate/administrare/folosință a suprafețelor incluse în proiect 

o Documentația tehnico-economică ( Studiu de fezabilitate/DALI, iar în cazul în care există  proiect 

tehnic se va depune Proiectul Tehnic si SF/DALI)  

o Studiu de trafic 

o Certificatul de urbanism si Autorizația de construire, după caz 

o Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 

emisă de autoritatea pentru protecția mediului sau adresa autorității privind protecția mediului de 

clasare a notificării 

o Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 

o Devizul general în conformitate cu HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

o Adresa emisa de Institutul Național de Statistică care sa ateste populația deservită prin proiect,  ce se 

va demonstra în baza datelor furnizate la 01 iulie 2015/ sau a celor mai recente date 

o Fundamentarea rezonabilității costurilor 

o Lista de lucrări și/sau servicii și/sau echipamente, pe categorii de lucrări cu încadrarea acestora în 

secțiunea cheltuielilor eligibile/neeligibile 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• Documente obligatorii la depunerea cererii de finanțare: 

o Planul de Mobilitate Urbană/Lista de proiecte pe domenii de intervenție aferentă PMUD sau Planul de 

acțiune aferent Planului de Mobilitate Urbană (doar pentru proiectele ce prevăd lucrări de realizare 

variante ocolitoare cu statut de drum județean în zone urbane) 

o Acordul CNADNR (se va anexa doar pentru proiectele ce prevăd lucrări de realizare de noduri de 

conectare la autostradă/drumuri naţionale) 

o Adresa administratorului tronsonului de drum național modernizat parte a traseului propus privind 

starea bună a acestuia 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• DE REȚINUT: 

 

o Se acceptă anexarea a două sau mai multe documentații tehnico-economice, la o cerere de 

finanțare, numai dacă acestea au fost întocmite înainte de data publicării ghidului solicitantului. 

 

o In cazul în care un traseu al unui drum județean, parcurge un municipiu, un oraș sau o comună 

care are în administrare o porțiune din respectivul DJ ce asigură continuitatea traseului, se va 

încheia un Acord de parteneriat între UAT Județ si UAT Municipiu/Oraș/Comună, indiferent dacă 

prin proiect se intervine sau nu pe respectiva porțiune de DJ 

 

o Conectivitatea indirectă prin intermediul unui drum național modernizat - Termenul de drum național 

acoperă următoarele situații : 

• Drum național cu indicativ numeric sau indicativ numeric și literal, sau 2 drumuri 

naționale aflate în continuitate cu același indicativ numeric (ex. DN 100 + DN 100B) 

• Drumuri naționale aflate în continuitate, definite cu o singură denumire în cadrul MPGT 

(TR Ardeal, Bucovina Expres etc) 

 

o Nu se acceptă la finanțare reabilitarea/modernizarea unui drum care se află in perioada de garanție 

a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• DE REȚINUT: 

 

o Documente privind dreptul de proprietate/administrare/folosință a suprafețelor incluse în proiect :  

 -    Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra 

întregii suprafețe incluse în proiect terenului şi / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil 

şi ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare 

(extras) 

- Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din 

care să rezulte intabularea, precum și încheierea) 

- Documentația transmisa in vederea modificării Hotărârii Guvernului privind 

proprietatea publică respectiv. (în etapa precontractuală va prezenta Hotărârea de Guvern 

aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte 

funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea) 

 

o Documentația tehnico – economică ( SF/DALI) și Proiect Tehnic. Se va depune Documentația 

tehnico-economică  (SF/DALI) în format electronic tip pdf, iar în cazul în care există PT se va depune 

PT și SF/DALI, în același format electronic tip pdf. 

 

o La Documentația tehnico – economică se va anexa auditul de siguranță rutieră  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• DE REȚINUT: 

 

o Documentația tehnico-economică trebuie să nu fi fost elaborată/revizuită/reactualizată  cu mai mult 

de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general cu cel mult 12 luni înainte 

de depunerea cererii de finanțare  în cazul documentațiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult 

de 12 luni înainte de depunerea cererii de finanțare. Dacă solicitantul a achiziționat serviciul de 

proiectare în vederea elaborării Proiectului tehnic sau chiar a recepționat Proiectul tehnic, în baza 

Documentației tehnico-economice mai veche de 2 ani,  trebuie actualizat numai devizul general la 

această fază de proiectare. 

 

o Clauze contractuale importante :  

– Dacă solicitantul de finanțare depune SF/DALI la cererea de finanțare: are obligația lansării 

achiziției de PT in SEAP in termen de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar 

termenul maxim pentru lansarea achiziției de execuție lucrări este de 9 (nouă) luni, termene 

calculate de la intrarea în vigoare a contractului. 

– Dacă solicitantul de finanțare depune PT  la cererea de finanțare: are obligația lansării 

achiziției de execuție lucrări în termen de 2 luni de la data semnării contractului de finanțare. 

– Dacă solicitantul de finanțare depune SF/DALI la cererea de finanțare și în cererea de finanțare 

prevede o singură achiziție PT+execuție: are obligația lansării procedurii in SEAP in termen 

de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

• DE REȚINUT: 

 

o Studiu de trafic - Se anexează un singur studiu de trafic pentru fiecare proiect individual depus/ 

per cerere de finanțare, chiar dacă documentația tehnico-economică este compusă din mai multe 

DALI/SF.( excepție - Acord cadru de colaborare pentru un traseu interjudețean)  

 

o Diferențe de denumire - In cazul în care un document anexat la cererea de finanțare (studiu, aviz 

etc.) conține diferențe de denumire față de titlul investiției din cererea de finanțare (datorită faptului 

că a fost emis înainte ca titlul final sa fie stabilit), se poate accepta o declarație din partea 

solicitantului care să certifice ca respectivele documente se referă la aceeași investiție. 

 

o Cheltuielile de introducere sau modernizare a utilităților aflate în corpul drumului nu sunt eligibile. 

Sunt eligibile numai cheltuielile pentru asigurarea devierii utilităţilor din corpul drumului 

 

o Înainte de depunerea cererii de finanțare, consultați și grilele de evaluare ( conformitate administrativă 

și eligibilitate/ evaluare tehnică și financiară/ conformitatea și calitatea SF/DALI sau conformitatea 

PT), în vederea depunerii tuturor documentelor necesare/obligatorii, pentru acceptarea la finanțare.   

 

Mirela Biriș, Șef Interimar Departamentul Evaluare Selecție și Contractare 

mirela.biris@nord-vest.ro, 0758.777.056 
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Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

• Valoare alocată – 13,95 milioane euro (FEDR+BS) 

• Cuantumul finanţării – FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitant = 2% 

• Tipul apelului – pe  principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare 

• Perioada de depunere  

 - Data și ora de începere depunere de proiecte:  01.06.2016, ora 12.00 

 - Data și ora de închidere depunere de proiecte : 02.12.2016, ora 12.00 

• Valoarea minimă și maximă a unui proiect :  

 - valoarea minimă totală : 100.000 euro 

 - valoarea maximă totală : 5 milioane euro   

 

Nota: Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA 

aferentă. De asemenea, valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul implementării proiectului, 

orice depăşire a valorii acestuia ducând la neeligibilitatea proiectului. 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 Pentru Staţiuni turistice sau staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice: 

  

o crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, trotuarelor; 

 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea 

elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea 

suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi; 

 

o amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ 

modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,  

 

o construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste 

activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea 

obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;  

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 Pentru Staţiuni turistice sau staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice: 

  

o construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de 

observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar; 

 

o dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, 

împrejmuire etc); 

 

o marcajul traseelor turistice, trasee tematice; 

 

o crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale 

pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.); 

 

o instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 

o Construirea de piste pentru cicloturism. 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Tipuri de activităţi eligibile: 

 Pentru Staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice: 

  

o reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului 

 

o dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial 

terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni 

de la nivelul grotelor şi salinelor)  

 

o crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a 

izvoarelor minerale 

 

o dezvoltarea iluminatului public 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

 

• Solicitanţi eligibili: 

 

 

 

o Unităţi administrativ-teritoriale  

 

o Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus  

  

  



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

 CAP.1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului 

 Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/exproprieri  în limita a 10% din valoarea 

totala eligibila a proiectului - în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.  

 Valoarea terenurilor achiziţionate, se va stabili pe baza evaluării efectuate de un expert ANEVAR 

(conform legislației in vigoare:  Hotărârea  Nr. 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România si Ordonanţa Nr. 

24 /2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor). 

1.2. Amenajarea terenului 

 Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care 

constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de 

utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente 

realizării lucrărilor pentru investiţia de bază). 

 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

 Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de 

copaci şi reamenajarea spaţiilor verzi. 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

 Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie includ 

cheltuielile precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie 

electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiţie delimitat din 

punct de vedere juridic, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - Sunt eligibile cumulat, in limita maxima a 10% 

din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază” 

şi detaliate după cum urmează: 

3.1. Studii de teren 

  Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de 

investiţie. 

3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii -   Se includ cheltuielile pentru: 

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 

gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 

. 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 

d) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 

funciară; 

e) obţinerea acordului de mediu; 

f) alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

3.3. Proiectare şi inginerie - Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu 

de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, 

precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 

aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse 

prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 

amplasament,etc). 

 3.4. Consultanţă - Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii 

acesteia inclusiv plan de marketing; 

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului 

c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul 

d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor 

achiziționate. 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

3.5. Asistenţă tehnică - Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta 

nu intră în tarifarea proiectului); 

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale 

pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii –  

4.1.1. Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie  din 

staţiuni turistice definite conform HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau din 

staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice, definite conform HG 852/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare:  

• cheltuielile cu crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști; 

• crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (plantarea/gazonarea suprafețelor, 

inclusiv plantare arbori); 

• cheltuieli cu realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi; 

• cheltuieli legate de amenajarea obiectivelor turistice naturale, de utilitate publică precum şi 

crearea/modernizarea  infrastructurilor conexe de utilitate publică 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

4.1. Construcţii şi instalaţii  

• cheltuieli de construire/modernizare a punctelor (foişoarelor) de observare/ filmare/ fotografiere, 

posturilor salvamont/salvamar; 

• cheltuieli cu achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje etc.; 

• cheltuieli de marcaj pentru traseele turistice, traseele tematice 

• cheltuieli cu crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale 

pentru sport, terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.); 

4.1.2. Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie  din 

staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – climatice conform HG 852/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare si OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare  pot fi:  

• cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere (inclusiv trotuarele, daca este cazul), 

inclusiv utilităţile din corpul drumului în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice; 

• cheltuieli legate de dezvoltarea reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu 

potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni 

de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile turistice balneare, climatice  şi balneo - climatice; 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

4.1.2.  

• cheltuielile cu crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a locurilor de recreare şi 

popas, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale din staţiunile turistice balneare, climatice sau 

balneo – climatice. 

• cheltuielile cu dezvoltarea sistemului iluminatului public în staţiuni turistice balneare, climatice sau 

balneo – climatice; 

 

4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari) 

• dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire 

etc); 

• dotare locuri de joaca/ zone pentru sport; 

• dotare cu echipamente necesare instalării Wi-Fi în spațiile publice. 

• cheltuielile efectuate pentru dotări de specialitate şi echipamente specifice  pentru lucrările efectuate 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fără montaj, dotări) 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria 

obiectelor  de inventar. 

 

4.3. Construcţii, instalaţii si dotări - cheltuieli conexe investitiei de bază - In cadrul proiectului, 

proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de investiție cuprinzând lucrări si dotări pentru: 

• cheltuielile cu reabilitarea trotuarelor; In cazul in care in staţiuni turistice balneare, climatice sau 

balneo – climatice proiectul nu prevede reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, cheltuielile 

pentru execuția lucrărilor de trotuare se vor deconta in cadrul acestei linii bugetare. 

• cheltuieli de construire/modernizare a căilor de acces la principalele obiective turistice naturale, de 

utilitate publică care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului. 

Cheltuielile aferente obiectului conex obiectivului de investiţie sunt eligibile in limita a 15% din 

valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, punctul 1.2 si 1.3, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 

4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 

 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier - Se cuprind cheltuielile 

aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, 

grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, reţele electrice de iluminat şi forţă, 

căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de 

şantier. 

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier - Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei 

de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri 

semne de circulaţie, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de 

energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice şi al apei 

consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor. 

5.2. Comisioane, cote si taxe - Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru 

controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, 

taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desfiinţare. 

  

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• Cheltuieli eligibile: 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 

documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la 

subcapitolul  1.2, 1.3  capitolul 2 si capitolul 4. 

CAP. 6.  Cheltuieli de informare și publicitate 

 6.1.Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate  - Cheltuieli cu activitățile 

obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului  sunt eligibile în   conformitate cu prevederile 

contractului de finanţare, în limita a  maxim 10.000 lei. 

 6.2 Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție - Se includ cheltuieli efectuate pentru 

activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat în limita maxima a 5 % din 

valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază”. 

Cap. 7.  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei 

trimestrial (aferente activităților ce pot fi auditate in trimestrul respectiv. 

  

  

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

•   Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor 

o  Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor  

o Documente privind datele financiare ale solicitantului și ale partenerilor 

o  Declarații pe proprie răspundere a reprezentantului legal cu privire la eligibilitate 

o Declarație privind nedeductibilitatea TVA  

o Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a partenerilor 

în proiect 

o Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare 

(dacă este cazul), conform legii. 

o  Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul  

o Documente privind proprietatea/administrarea  

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

•   Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Documentația tehnico – economică/PT, documentaţia de achiziţie, inclusiv contractul de lucrări şi 

actele adiţionale la acestea, dacă este cazul și Planul de marketing 

o La momentul depunerii cererii de finanţare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de 

finanțare, pentru lucrările începute (în format electronic, scanate, format pdf):  

o raportul privind stadiul fizic al investiţiei asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de 

către dirigintele de şantier şi de către constructor (Model I la anexa 7.1.6 din cadrul Ghidului 

specific) 

o devizul detaliat, întocmit conform HG 28/2008, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 

executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate 

o procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor(daca este cazul), precum şi documentele 

cadastrale privind intabularea parţială a acestora 

o autorizaţia de construire 

o contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv acte adiţionale 

o proiectul tehnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

•   Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o Certificatul de urbanism şi/sau autorizaţia de construire, după caz 

o  Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 

emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost 

demarată la data depunerii cererii de finanţare) 

o  Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului (pentru 

proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  și care nu au fost încheiate în 

mod fizic sau financiar înainte de depunerea  cererii de finanțare) 

o Hotărârea/hotărârile partenerilor de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau 

PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse 

a fi realizată prin proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

•   Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o  (dacă e cazul) Hotărârea de aprobare a proiectului - se depune la momentul depunerii cererii de 

finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  însă  

investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost 

implementate integral până la momentul depunerii  cererii de finanțare. 

 Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea 

cererii de finanţare. 

o Devizul general pentru proiecte de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea 

structura devizului general din cadrul HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

o  Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli 

eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

 

•   Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o  Strategia de dezvoltare locală : Solicitantul va prezenta:  

o hotărârea de aprobare a strategiei de dezvoltare locală în care se regăseşte investiţia 

finanţabilă în cadrul PI 7.1 

o Extras relevant din strategie în care se regăseşte investiţia finanţabilă în cadrul PI 7.1, 

identificabilă cel puțin prin titlul proiectului sau prin descrierea investiției 

o Documente privind susţinerea investiţiei din partea entităţilor locale 

o Copie după minim un anunţ publicat în mass-media privind consultarea publică a proiectului 

şi 

o Copie după minim un anunţ publicat în mass-media privind anunţarea şedinţei publice 

o Minuta întâlnirii realizate împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri 

asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) 

o Acordul de principiu pentru finanţare al entităţilor (structuri asociative, reprezentanţi ai 

societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) implicate în dezvoltarea locală (anexa 7.1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

•   Documente obligatorii la depunerea cererii de finanţare: 

o  Documente ale planului urbanistic general şi/sau planului urbanistic zonal 

o Fundamentarea rezonabilității costurilor 

o  Alte documente solicitate :  

o pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate a proiectului se poate anexa 

procesul verbal de recepție al proiectului tehnic, autorizaţia de construire, dovada lansării în 

SEAP a anunțului de atribuire, contractul de lucrări atribuit după 01.01.2014. 

o avizul administratorului/custodelui pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală 

protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

o Ultimele date statistice emise de INS, din care să rezulte numărul mediu de salariați și de 

vizitatori din stațiunea turistică/staţiunea turistică balneară, climatică sau balneoclimatică. 

o macheta privind analiza şi previziunea financiară, Modelul D din anexa 7.1.6 la prezentul 

ghid,  completată cu informaţiile relevante aferente respectivului apel de proiecte va fi 

completată de către fiecare solicitant şi anexată la cererea de finanţare (format electronic, 

format excel, precum şi format pdf). Aceasta nu va fi anexă la contractul de finanţare şi se 

va ataşa la dosarul administrativ al OI, transmis odată cu contractul de finanţare. 

o Orice alte documente se consideră a fi necesare pentru demonstrarea eligibilității 

activităților și proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• DE REȚINUT: 

o Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse şi nu mai pot fi redepuse în cadrul 

aceluiaşi apel de proiecte, acesta fiind pragul minim pentru ca proiectul să fie admis. 

o Implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform prevederilor 

HG nr. 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

o Implementarea proiectelor care intră sub acţiunea „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear” 

se va realiza doar în localităţile care au atât statut de stațiune turistică definite conform legii HG 852 

din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi 

completările ulterioare cât şi statut de staţiune balneară, climatică şi balneoclimatică în conformitate 

cu prevederile OG nr. 109/2000, privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

o Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de 

construire. 

o În accepțiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară 

în favoarea unei structuri aflate în subordinea solicitantului şi care nu afectează condiţiile de 

implementare. 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• DE REȚINUT: 

o Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri 

sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene sunt eligibile cu condiția ca suprafața cumulată a 

acestora să nu depașească 10% din suprafața totală a spațiului verde si numai pe baza unei 

documentații de urbanism, conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare). 

o Prin prezentul ghid nu sunt finanţabile proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat. 

o Sunt eligibile proiecte pentru care contracte de lucrări au fost încheiate după data de 01.01.2014, în 

condiţiile enunţate mai sus 

o Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuată 

recepţia la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanţare. 

o Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria 

obiectelor  de inventar. 

o Dacă solicitantul a achiziționat serviciul de proiectare în vederea elaborării Proiectului tehnic sau chiar 

a recepționat Proiectul tehnic, în baza Documentației tehnico-economice mai veche de 2 ani,  trebuie 

actualizat numai devizul general. 

o În situația în care proiectul tehnic a fost finalizat și recepționat se va anexa la documentație Proiectul 

tehnic însoțit de devizul general întocmit conform HG28/2008 actualizat și expertiza tehnică, urmând 

ca evaluarea tehnică și financiară să se  realizeze în baza acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• DE REȚINUT: 

o În cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat acesta se va depune în mod obligatoriu 

în cadrul documentației tehnico-economice, în formatul scanat, tip pdf. 

o In situația în care proiectul tehnic a fost finalizat și recepționat se va anexa la documentație Proiectul 

tehnic însoțit de devizul general intocmit conform HG28/2008 actualizat si expertiza tehnica, urmând 

ca evaluarea tehnică și financiară să se  realizeze în baza acestuia. Formatul acestora va fi scanat, 

tip pdf. 

o Pentru proiectele contractate la faza SF/DALI, beneficiarul are obligaţia lansării achizitiei de PT in 

SEAP în termen de cel mult 2 (două) luni de la semnarea contractului de finanțare, iar termenul 

maxim pentru lansarea achiziției de execuție lucrări este de 9 (nouă) luni, termene calculate de la 

intrarea în vigoare a contractului. 

o Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are obligaţia ca în cel mult 2 (luni) să lanseze 

achiziţia de execuţie lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a contractului (sancţiunea în 

cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare). 

o Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă  proiectele nu au 

fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea  cererii de finanțare se va anexa, în 

format electronic, scanată, atât documentaţia tehnico-economică cât şi contractul de lucrări încheiat, 

inclusiv cu toate adiţionale încheiate la acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                

  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 

zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism) 

• DE REȚINUT: 

o Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea  

cererii de finanțare însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care 

lucrările nu au fost implementate integral, până la depunerea  cererii de finanțare, nu se va depune 

certificatul de urbanism, ci autorizaţia de construire. 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc,  

Cristian Pop,expert tehnic – Departamentul Evaluare Selecție și Contractare 

cristian.pop@nord-vest.ro 

0758.777.054 
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