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1. Scopul metodologiei 

Conform prevederilor OUG nr. 88/2020  privind instituirea unor măsuri si acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 
2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), MFE, prin 
intermediul AM POAT,  va acorda sprijin financiar pentru pregatirea de proiecte de importanta 
strategica, din urmatoarele 5 domenii: 

a) Mobilitate urbană; 

b) Regenerare urbană; 

c) Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură; 

d) Centre de agrement / baze turistice /tabere școlare; 

e) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

In data de 17.07.2020, MFE, prin AM POAT, a publicat Ghidul Solicitantului  - Condiții Specifice de 
accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, destinate pregătirii  
proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră 
de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu 
cu potenţial turistic. 

Scopul acestei metodologii este de a asigura un cadru transparent al procesului de selecţie a fiselor de 
proiect depuse de potentialii solicitanti de finantare in scopul obtinerii de sprijin financiar pentru 
pregatirea proiectelor de infrastructură în domeniile mentionate anterior. 

Sprijinul financiar acordat prin POAT 2014-2020 vizeaza elaborarea documentațiilor tehnico-
economice și a altor documentații suport necesare pregătirii și implementării unor proiecte de 
infrastructură, respectiv: 

Documentații tehnico-economice ( Conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice):   

• studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; 
• Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie 
• Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

 

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru alte documentații, de tipul:  

• plan de afaceri. 
• studiu de marketing, 
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• studiu de oportunitate, 
• studii geotehnice,  
• studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, 
• studii arheologice,  
• studii hidrologice,  
• studii topografice; 
• documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de 
avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniile mentionate 
anterior.  

Sprijinul financiar pentru elaborarea documentatiilor anterior mentionate, poate fi acordat 
urmatoarelor categorii de solicitanti: 

Domeniul Mobilitate Urbana  

Solicitanti eligibili: UAT-uri, Parteneriate intre UAT-uri, ADI-uri  

Proiecte eligibile: Proiecte noi sau, dupa caz, Proiecte din listele de rezervă ale POR 2014-2020, 
exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea 
acestora în vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor. 

Domeniul Regenerare Urbana  

Solicitanti eligibili: UAT-uri, Parteneriate intre UAT-uri, ADI-uri  

Proiecte eligibile: Proiecte noi sau, dupa caz, Proiecte din listele de rezervă ale POR 2014-2020, 
exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea 
acestora în vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor.  

Domeniul Infrastructura rutiera de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură  

Solicitanti eligibili : Județe, Parteneriate între Județe și/sau între acestea și autorități publice locale, 
ADI-uri  

Proiecte eligibile : Proiecte noi in baza Listei de proiecte prioritizate, aferenta Hotararii Consiliului de 
Dezvoltare Regionala Nord-Vest nr. 525/2020  

Domeniul Infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial 
turistic  

Solicitanti eligibili: UAT-uri  

Proiecte eligibile : Proiecte noi sau Proiecte din listele de rezervă ale POR 2014-2020, exclusiv pentru 
actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea 
pregătirii pentru implementare a proiectelor. 

Domeniul Centre de agrement / baze turistice (taberele școlare)  
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Solicitanti eligibili: Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), UAT-uri care au in proprietate 
infrastructuri de tip centre de agreement/baze turistice (tabere școlare) sau parteneriate intre acestea 

Proiecte eligibile: Proiecte noi, in baza prioritizarii realizate de Ministerul Tineretului și sportului la 
nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare din categoria celor mai puțin dezvoltate.  

Notă: 

Numărul de proiecte de investiții care vor fi sprijinite în elaborarea documentațiilor va rezulta din 
prioritizarea proiectelor realizata de catre Consiliul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest/Ministerul 
Tineretului și Sportului la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, și din selecția de fiselor de proiecte 
organizata la nivelul ADR Nord-Vest, cu respectare, in ambele situatii, a prevederilor OUG 88/2020 
si a prezentei metodologii. 

Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar au obligația 
de a face dovada depunerii cereri de finanțare compatibile condițiilor din  perioada de programare 
2021-2027 pentru realizarea investiţiilor pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-
economice, în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027. Sancțiunea pentru 
nedepunerea acestor cereri de finanțare este recuperarea sumelor de bani primite, conform 
contractelor de finanțare încheiate.  

Sursa de finantare: Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1. 
Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și 
diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității 
beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, 
Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 
POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. 

 

2. Descrierii activitatilor 

Activitatea care se va desfăsura in baza acestei metodologii este cea de selecţie a fiselor de proiect 
depuse de către categoriile de solicitanți eligibili, descriși anterior, din Regiunea de Dezvoltare Nord- 
Vest, in vederea obținerii de sprijin financiar nerambursabil pentru pregătirea documentațiilor tehnice 
de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice 
(tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potenţial turistic. 

Depunerea fișelor de proiect se realizează ca urmare a publicarii, de catre AM POAT, respectiv de 
către ADR Nord- Vest, pe site-urile proprii, a Ghidului Solicitantului - Ghidul Solicitantului  - 
Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, 
destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, 
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. 



 

5 
 

 

Selecția fișelor de proiect se va face in baza: 

- criteriilor generale de selecție stabilite in Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 
privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), la art. 14 – 19, respectiv la art. 13 pct. 
b.2); 

- se va acorda prioritate proiectelor depuse de Ministerul Tineretului (pentru taberele scolare); 

- se va acorda prioritate fiselor de proiecte depuse de UAT-urile reședință de județ pentru 
proiectele care vizează domeniul mobilității urbane și regenerării urbane; 

- în cazul în care pentru același domeniu de investiții, solicitarea de fonduri prin fișele de 
proiecte depuse de UAT-uri, altele decat municipiile resedință de județ, depășeste bugetul disponibil, 
criteriul de selecție va fi eficiența costul proiectului raportat la indicatorii de realizare ai proiectului, 
pentru proiecte similare (indicatorii comuni din propunerea privind Regulamentele UE privind 
fondurile 2021-2027).  

-In cazul in care, din motive temeinic justificate (de ex: situatii de schimbari ale componentei 
solicitantilor eligibili in urma alegerilor, imposibilitatea de a putea rezolva anumite probleme 
administrative, etc),  un solicitant eligibil doreste sa inlocuiasca fisa de proiect depusa initial, cu o alta 
fisa de proiect  care vizeaza un alt obiectiv de investitii, acesta are obligatia ca, la momentul depunerii 
noii fise de proiect sa faca dovada retragerii fisei de proiect depusa initial. Fisa de proiect redepusa va 
avea aceeași valoare solicitata din POAT ca si fisa  de proiect depusa initial si va parcurge toate 
etapele se selectie descrise in prezenta metodologie, precum si in OUG 88/2020. In acest caz , atat 
solicitantul eligibil cat si reprezentantii ADR Nord-Vest se vor asigura, ca procesul de selectie se va 
finaliza inainte de termenul de depunere a cerereii de finantare prevazut in cuprinsul Ghidului 
Solicitantului. 

 

Perioada de depunere a fiselor de proiecte este 29.07.2020 - 21.11.2020. Perioada de 
implementare a proiectelor nu va depasi 31.08.2021 

Fiecare fișă de proiect depus la ADR N-V va fi analizată de către o echipă de experți evaluatori 
alcătuită din minim 2 experti.  
 
Responsabilitatile expertilor evaluatori sunt urmatoarele:  

- verificarea fiselor de proiect depuse, prin parcurgerea etapelor I si II descrise mai jos; 
- completarea listelor de verificare specifice pentru fiecare domeniu în parte; 
- selecția fiselor de proiect pentru fiecare domeniu in parte – conform criteriilor 

stabilite. 
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Fișele de proiect vor fi analizate in ordinea înregistrarii lor la ADR N-V, prin parcurgerea 
urmatoărelor etape: 

Etapa I – Verificarea gradului de îndeplinire a criteriilor de selecție stabilite prin OUG 88/2020 și a 
eligibilității investițiilor se va face conform Anexelor 2.1-2.5 la prezenta metodologie.  

In această etapa se va verifica: 

1.    Respectarea criteriilor de selecție stabilite in OUG 88/2020.  

Se vor completa Anexele 2.1-2.5 în funcție de domeniul pentru care se depun fișele de 
proiect. 

2.    Eligibilitatea investițiilor propuse in raport cu propunerile de Regulamente UE privind 
fondurile europene și indicatorii din propunerile de Regulamente europene aplicabile 
perioadei de programare 2021-2027: propunerea de Regulament privind dispozițiile comune 
(RDC) și propunerea de Regulament privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si 
Fondul de Coeziune. 

Anexele 2.1-2.5 reprezintă Grila de verificare a fișelor de proiect pentru fiecare domeniu in parte. 
Vor trece in etapa a II-a de selecție, doar Fișele care primesc „Da” la toate rubricile din Anexele 2.1-
2.5. 

ATENȚIE!  

• In aceasta etapă, se va acorda o atenție deosebită acelor fișe care propun proiecte de investiții 
care ar putea intra sub incidența ajutorului de stat. Având in vedere stadiul incipient in care se 
afla negocierile cu Comisia Europeana cu privire la structura noului PO Regional 2021-2027, 
nu se vor selecta fișe de proiect care propun proiecte de investiții care ar putea intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 
 

In cazul in care, din motive temeinic justificate ( de ex: situatii de schimbari ale componentei 
solicitantilor eligibili in urma alegerilor, imposibilitatea de a putea rezolva anumite probleme 
administrative, etc),  un solicitant eligibil, doreste sa inlocuiasca fisa de proiect depusa initial, cu 
o alta fisa de proiect  care vizeaza un alt obiectiv de investitii, acesta are obligatia ca, la momentul 
depunerii noii fise de proiect sa faca dovada retragerii fisei de proiect depusa initial. Fisa de 
proiect redepusa va fi insotita, de documentele-anexa prevazute in Ghidul Solicitantului, precum 
si de o Nota Justificativa in cuprinsul careia se vor prezenta pe larg argumentele care au stat la 
baza inlocuirii fisei de proiect depusa initial. Fisa de proiect redepusa va avea aceeași valoare 
solicitata din POAT ca si fisa de proiect depusa initial si va parcurge toate etapele se selectie 
descrise in prezenta metodologie, precum sin in OUG 88/2020. In acest caz , atat solicitantul 
eligibil cat si reprezentantii ADR Nord-Vest se vor asigura, ca procesul de selectie se va finaliza 
inainte de termenul de depunere a cerereii de finantare prevazut in cuprinsul Ghidului 
Solicitantului. 
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Etapa II – Selecția fișelor de proiect se va face in funcție de următoarele criterii: 

 - Pentru proiectele din domeniul Centre de agrement, baze sportive (tabere scolare) - se va acorda 
prioritate proiectelor depuse de Ministerul Tineretului si Sportului (tabere scolare); 

 - Pentru proiectele care vizeaza domeniul mobilitatii urbane și al regenerarii urbane - se va acorda 
prioritate fișelor de proiecte depuse de către UAT-urile resedință de județ; 

 - În cazul in care pentru același domeniu de investiții, solicitarea de fonduri prin fișele de proiecte 
depuse de către UAT-uri, altele decat municipiile resedință de județ, depășește bugetul disponibil, 
criteriul de selecție va fi eficiența costul proiectului raportat la indicatorii de realizare ai proiectului, 
pentru proiecte similare (indicatorii comuni din propunerea privind Regulamentele UE privind 
fondurile 2021-2027). Dupa aplicarea criteriului de selectie, selectia fiselor de proiect se va face in 
ordinea eficientei costului proiectului astfel cum este definit anterior, cu incadrarea in bugetul 
disponibil fiecarui domeniu de investitii.  

In vederea urgentării procesului de selecție a fișelor de proiect, etapele I si II se vor desfăsura 
concomitent cu procesul de depunere a fiselor la ADR N-V. 
 
În fiecare din etapele prezentate mai sus, experții desemnați cu verificarea/analiza Fiselor de proiect 
au posibilitatea să solicite clarificari. 

Autoritatile publice locale care au depus fișe de proiect vor avea la dispozitie 2 - 5 zile pentru 
formularea și transmiterea raspunsului la solicitarea de clarificări. 

Corespondența cu solicitanții se va realiză în scris, prin email. 

 
Experții evaluatori vor întocmi un Raport de Selecție care va cuprinde toate fișele de proiect care 
urmează săfie finanțate, precum și o listă de rezervă.  
 
Vor fi propuse  spre finanțare doar fișele de proiect care se incadrează in bugetul alocat Regiunii de 
Dezvoltare N-V, in valoare totala de 38.680.615 lei . 
 

In cazul UAT-urilor/ADI-urilor, valoarea finanțării nerambursabile va fi de maxim  98% din valoarile 
totale eligibile ale fișelor depuse de aceste categorii de solicițanti. 

In cazul Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), valoarea finanțării nerambursabile este egală cu 
finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația 
MySMIS2014.  

Proiectele care nu se incadrează în alocarea financiară a Regiunii de Dezvoltare N-V se vor constitui 
intr-o lista de rezervă.  
 
Finanțarea acestora va fi posibila doar daca se vor înregistra economii față de valorile estimate ulterior 
derulării procedurilor de achiziție sau dacă anumiți beneficiari își vor retrage fișele de proiect, ulterior 
aprobării acestora de către ADR SE și includerii in contractul de Asistentă Tehnica ce va fi finanțat 
din POAT 2014-2020. 
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3. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 

• Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 
C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum 

și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 
finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);  

• Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de 
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic 

 
• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

• Indicatorii comuni de realizare (RCO) si de rezultat (RCR) din propunerile de 
Regulamente UE privind fondurile europene nerambursabile pentru perioada 2021-
2027  

 

Anexe 

Anexa 1.1–1.5 Model fișă de proiect pentru fiecare domeniu 

Anexa 2.1-2.5 Grila de selecție a fișei de proiect pentru fiecare domeniu 

Anexa 3- Justificarea Bugetului 
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