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POR 2014-2020 

 
Axa Prioritară 7 

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)  

!



CUPRINS: 
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1.   Informații specifice apelului de proiecte 

2.   Criterii de eligibilitate 

3.   Anexe obligatorii 

4.   Evaluarea și contractarea proiectelor 



1. Informații specifice apelului de   
    proiecte 
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ü  alocare financiară regională: 11,46 milioane euro 

ü  apel competitiv 

ü  start depunere proiecte:  01.06.2016, ora 12 

ü  apel deschis până la data: 02.12.2016, ora 12 sau până 
la consumarea întregii alocării financiare regionale 

ü  cererile de finanțare se vor depune în format: 

-  tipărit + CD - la sediul ADR Vest 
-  electronic – când MySMIS va fi operațional 
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Obiectivul specific – Creșterea 
numărului mediu de salariați în 
stațiunile turistice 

1. Informații specifice tipului de apel 

Proiecte de infrastructură turistică de 

utilitate publică localizate în 

stațiunile turistice (HG 852 din 2008) 



Stațiuni turistice – Regiunea Vest (cf HG 852/2008) 

 
 

Nr. 
Crt. 

Localitate Interes national/
local 

Climatica/
Balneara/

Balneoclimatica 
1 Buzias (TM) national balneoclimatica 
2 Baile Herculane (CS) national balneara 
3 Geoagiu-Bai (HD) national balneoclimatica 
4 Moneasa (AR) national balneoclimatica 
5 Zona Parang-Petrosani 

(HD) 
national   

6 Calacea (TM) local   
7 Crivaia (CS) local   
8 Lipova (AR) local   
9 Secu (CS) local   
10 Semenic (CS) local   
11 Straja (HD) local   
12 Trei Ape (CS) local   
13 Vata de Jos (HD) local   



2. Criterii de eligibilitate 
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2.1. Eligibilitatea solicitantului  
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Solicitanți eligibili 

Ø Unități Administrativ - 
Teritoriale 

Ø  Parteneriat UAT-uri 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 



2.1 Eligibilitatea solicitantului 
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ü  Dreptul de proprietate publică/privată 
 
ü  Dreptul de administrare 

Drepturi asupra imobilului 

 
Infrastructura și/sau terenul: 
•  liber de orice sarcini sau interdicţii; 
•  nu face obiectul unor litigii; 
•  nu face obiectul revendicărilor. 
 
 

de la 
depunerea CF 
până la 5 ani 

de la data 
plății finale 



Solicitantul, inclusiv partenerii, 
după caz, face dovada capacității de 
finanțare 
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Contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, 
neeligibile ale proiectului 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 

Capacitatea de cofinanțare 

Cofinanțarea solicitantului:  

ü minim 2% din cheltuielile eligibile 



ü  Proiectele finanţate în cadrul PI 7.1 NU intră sub incidenţa 
prevederilor referitoare la ajutorul de stat 

ü  Proiectele finanţate în cadrul PI 7.1 pot fi proiecte 
generatoare de venit - dacă se încadrează în prevederile art. 
61 alin. 1 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 
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proiect generator de venit = operațiune care 
generează venituri nete ulterior finalizării 
acesteia 

venituri nete = intrările de numerar plătite 
direct de utilizatori pentru bunurile sau 
serviciile din cadrul operațiunii (taxe, 
vânzare, închiriere de terenuri/clădiri, 
plăți pentru servicii) minus costurile de 
funcționare suportate pe parcursul 
perioadei corespunzătoare 



2. Criterii de eligibilitate 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

1.  crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru 
bicicliști, trotuarelor; 

2.  crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea 
spaţiilor verzi, realizarea sistemelor de irigaţii pentru 
spaţiile verzi; 

I.  În stațiunile turistice (HG 852/2008) cât și în stațiuni 
turistice balneare, climatice și balneo-climatice (OG 
109/2000). 

Activități  eligibile 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

3.  amenajarea obiectivelor turistice naturale de 
utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea 
infrastructurilor conexe de utilitate publică,  

4.  construirea/modernizarea căilor de acces la 
principalele obiective turistice naturale - doar dacă 
valorificarea obiectivului turistic este afectată de 
infrastructura de acces deficitară;  

5.  construirea / modernizarea locurilor de recreere şi 
popas, punctelor (foişoarelor) de observare / 
filmare / fotografiere; 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

6.  dotare mobilier urban (bănci, toalete ecologice, 
suport parcare biciclete, împrejmuire, etc); 

7.  marcajul traseelor turistice, trasee tematice; 

8.  crearea de facilități pentru recreere/agrement pe 
terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru 
sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in 
aer liber, scene, etc.); 

9.  instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

10. construirea de piste pentru cicloturism. 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

1.  reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv 
utilităţile din corpul drumului; 

2.  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); 

3.  crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe 
teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale; 

4.  dezvoltarea iluminatului public. 

II.  NUMAI în stațiunile turistice balneare, climatice și balneo-
climatice (OG 109/2000). 



 
Tip activitate 

Stațiune 
turistică (HG 
852/2008) 

Stațiune balneara/
balneoclimatică 
(OG 109/2000) 

Infrastructură rutieră (inclusiv utilități) x 
Rețele de captare/transport izvoare 
minerale/saline terapeutice 

x 

Trasee marcate/ facilități de utilizare a 
izvoarelor minerale 

x 

Iluminat public x 
Alei pietonale/piste bicicliști/trotuare x x 
Spații verzi și sisteme de irigații pentru 
spațiile verzi 

x x 

Obiective turistice naturale și 
infrastructură conexă 

x x 
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Activități orientative (1) 



 
Tip activitate 

Stațiune 
turistică (HG 
852/2008) 

Stațiune balneara/
balneoclimatică 
(OG 109/2000) 

Mobilier urban x x 

Căi de acces la obiective turistice 
naturale 

x x 

Locuri de recreere și popas/ puncte de 
observare/filmare/fotografiere 

x x 

Marcaj trasee turistice/trasee tematice x x 
Facilități pentru recreere/agrement  
(pe terenurile amenajate) 

x x 

Echipamente Wi-Fi în spații publice x x 
Piste clicloturism x x 
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Activități orientative (2) 
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Proiectul - Nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau        
implementat integral înainte de depunerea  
cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020 

- Nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii 
de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi 
realizate asupra aceleiași infrastructuri/ 
aceluiași segment de infrastructură 

- Nu beneficiază de fonduri publice din alte surse 
de finanţare 

2.2 Eligibilitatea proiectului 

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de 
lucrări fără autorizație de construire.  



100.000 Euro 

5.000.000 Euro 
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

Valoarea totală a investiției se încadrează în limitele 
priorității de investiții 

Valoarea minimă 
 
 
Valoarea maximă 

 Valoarea maximă totală nu poate fi majorată în timpul 
 implementării proiectului. Depășirea valorii va conduce 
 la neeligibilitatea proiectului. 
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Perioada de implementare a activităților proiectului nu 
depășește 31 decembrie 2023 

2.2 Eligibilitatea proiectului 

Investiția face parte din strategia de dezvoltare locală.  

Ø  Proiectul trebuie identificat în strategie cel puțin 
prin titlu sau prin descrierea investiției 



Etapele realizării procesului de consultare publica: 

1)  Investiţia va fi supusă consultării publice pentru un termen 
de 30 de zile prin minim un anunţ de presă publicat într-un 
ziar local. 

2)  După expirarea celor 30 de zile -> întâlnire cu entităţile 
implicate în dezvoltarea locală -> obţinerea susţinerii cu 
investiţii a proiectului propus de solicitant. 
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Investiţia propusă beneficiază de susţinerea entităţilor 
implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, 
reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc) 

2.2 Eligibilitatea proiectului 



3)  Minuta întâlnirii 

4)  Entităţile semnează acordul de principu, cu scopul de a 
susţine proiectul cu investiții ulterioare (minim 2/3 dintre 
entitățile prezente).  
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

În urma acestui proces se va identifica cel puţin o 
investiţie ulterioară în stațiune, ca urmare a realizării 
proiectului, investiţie ce se preconizează a fi demarată 
cel tâziu până la finalizarea perioadei de durabilitate  
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2.2 Eligibilitatea proiectului 

Proiectul respectă zona ţintă de implementare a priorităţii 
de investiţie. 

Ø  Stațiuni turistice (HG 852/2008) 
Ø  Stațiuni balneare, climatice și balneo-climatice 

(OG 109/2000) 

Respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 
de gen, de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea 
prevăzute de legislație 
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Criteriile de eligibilitate trebuie respectate: 

Ø  pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și 
contractare 

Ø  pe toată perioada de durabilitate a contractului de 
finanțare 
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2. Criterii de eligibilitate 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 1 -  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 
terenului 
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1.1   Obținerea terenului  

cheltuieli efectuate pentru cumpărarea de terenuri/exproprieri  
în limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului. 

Valoarea terenurilor achiziţionate, se va stabili pe baza evaluării 
efectuate de un expert ANEVAR 

1.2   Amenajarea terenului  

cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 
amplasamentului (demolări, demontări, dezafectări, defrişări, 
evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din 
amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente) 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 1 -  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 
terenului 
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1.3  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea 
inițială  

cheltuieli efectuate cu lucrări și acțiuni de protecția mediului și 
aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului 
natural după terminarea lucrărilor, plantare de copaci și 
reamneajarea spațiilor verzi. 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților  
necesare obiectivului 
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Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităţilor necesare 
funcţionării obiectivului de investiţie includ cheltuielile precum: 
•  alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, agent termic, 

energie electrică, telecomunicaţii 
 
•  cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică 
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3.1    Studii de teren 

3.2    Avize, acorduri, autorizații 

3.3    Proiectare și inginerie 

3.4    Consultanță 

3.5    Asistență tehnică 

Sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor 
eligibile finanțate în cadrul Cap. 4  

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.1     Construcții și instalații 
 

 

•  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 

Aferente atât stațiunilor turistice cât și stațiunilor balneare, 
climatice și balneo-climatice 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.1     Construcții și instalații 

•  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.);  

Aferente atât stațiunilor turistice cât și stațiunilor balneare, 
climatice și balneo-climatice 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.1     Construcții și instalații 

 
•  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; 

Aferente stațiunilor balneare, climatice și balneo-climatice 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.1     Construcții și instalații 

 

•  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; 

Aferente stațiunilor balneare, climatice și balneo-climatice 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.2 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, 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 

 
 Sunt eligibile doar cheltuielile pentru procurarea de bunuri care 

fac parte din categoria mijloacelor fixe 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 
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4.3  Construcții, instalații și dotări – cheltuieli conexe investiției 
de bază 

•  cheltuielile cu reabilitarea trotuarelor;  
•  cheltuieli de construire/modernizare a căilor de acces la 

principalele obiective turistice naturale, de utilitate publică 

Eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă aferentă Cap. 1 
– 1.2, 1.3; Cap. 2; Cap. 4 – 4.1, 4.2 și Cap. 5.1.1 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



Cap. 5 - Alte cheltuieli 
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5.1   Organizare de șantier 

-  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 

-  Cheltuieli conexe organizării de şantier  

5.2   Comisioane, cote si taxe  

5.3   Cheltuieli diverse și neprevăzute (maxim 10% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 1 – 1.2, 1.3, Cap. 2 şi 
Cap. 4) 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



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

6.2    Cheltuieli de marketing și promovare 
turistică a obiectivului de finanțat  

Cap. 7- Cheltuieli cu auditul financiar extern 
 

5% din valoarea 
eligibila Cap. 4 

maxim eligibil 
10.000 lei 

sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei trimestrial (aferent 
activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv) 

 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 



3. Anexe obligatorii 
  3.1 Anexe la depunerea CF 
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Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor 

Documente privind identificarea reprezentantului legal 
al solicitantului și partenerilor 

Documente privind datele financiare ale solicitantului și 
ale partenerilor 

Declarații pe proprie răspundere a reprezentantului 
legal cu privire la eligibilitate 

Declarație privind neductibilitatea TVA 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

01 

02 

03 

04 

05 



Declarația de angajament pentru sumele ce implică 
contribuția solicitantului, precum și a partenerilor în 
proiect 

Mandatul special/ împuternicire specială pentru 
semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare, 
dacă este cazul 

Acordul privind implementarea în parteneriat a 
proiectului, dacă este cazul 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

06 

07 

08 



  Documente privind dreptul de proprietate/administrare  
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3.1. Anexe la depunerea CF 

09 
Ø  HG publicată în MO privind proprietatea publică 

asupra terenului şi/sau infrastructurii  

Sau 
Ø  HG, HCJ, HCL sau alt document legal în cazul 

dreptului de administrare  
Sau 
Ø  Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri 

de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale 
Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri 
particulare 

Sau 
Ø  Alte acte de proprietate. 



  Documente privind dreptul de proprietate/administrare  
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3.1. Anexe la depunerea CF 

09 

ü Extras CF /întabulare inclusiv încheierea 

ü Tabel centralizator privind nr. cadastrale, 
obiectivele de investiție și suprafețele aferente  

ü Plan de amplasament vizat de OCPI (evidențiate 
inclusiv numerele cadastrale) 

ü Plan de situație propus elaborat de proiectant 



Documentația tehnico – economică 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

10 

Execuția de lucrări NU a fost demarată 

Ø  DALI/ SF – dacă PT nu a fost elaborat încă 

Ø  DALI/ SF + PT – dacă PT a fost elaborat deja 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

Execuția de lucrări a fost demarată 

Ø  DALI/ SF + proiectul tehnic  
Ø  raportul privind stadiul fizic al investiţiei  
Ø  devizul detaliat al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor 

executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a 
mai fi executate 

Ø  procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor (daca este 
cazul), precum şi documentele cadastrale privind intabularea 
parţială a acestora 

Ø  autorizaţia de construire 
Ø  contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, 

inclusiv acte adiţionale 



Planul de marketing 

Certificatul de urbanism și/sau autorizația de 

construire 

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 

Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

13 

14 

11 

12 



Hotărârea de aprobare a proiectului (în cazul 
investițiilor pentru care execuția de lucrări a fost 
demarată) 

Devizul general în conformitate cu legislația în 
vigoare – HG 28/2008 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii 

Strategia de dezvoltare locală 

•  HCL de aprobare a strategiei 

•  Extras relevant în care se regăsește investiția 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

15 

17 

18 

16 



Documente privind susţinerea investiţiei din partea 
entităţilor locale: 
ü  Copie minim un anunț publicat în mass-media privind 

consultarea publică 

ü  Copie minim un anunț publicat în mass-media privind 
anunțarea ședinței publice 

ü  Minuta întâlnirii realizată 

ü  Acordul de principiu al entităților implicate în 
dezvoltarea locală; 

Documente ale planului urbanistic general şi/sau 
planului urbanistic zonal – din care să reiasă că 
investiția se implementează în interiorul unei stațiuni 
turistice 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

19 

20 



Fundamentarea rezonabilității costurilor 

ü  liste cu cantități de lucrări cu preț: în vederea 
demonstrării încadrării în standardele de cost 
aferente, conform legislatiei naționale in vigoare  

ü  Documentele justificative care au stat la baza 
stabilirii costului aferent echipamentelor/lucrărilor 
pentru care nu există standard de cost: 
•  minim 3 oferte de preț la echipamente  
•  liste de cantități și prețuri unitare provenite 

din surse verificabile și obiective, etc. 

+  Nota asumată de proiectant privind încadrarea în 
standardele de cost și fundamentarea costurilor 
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3.1. Anexe la depunerea CF 

21 



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 

Ultimele date statistice emise de INS, privind numărul 
mediu de salariați și de vizitatori din stațiune 

Macheta privind analiza şi previziunea financiară, 
(format electronic, format excel, precum şi format pdf) 

Orice alte documente se consideră a fi necesare pentru 
demonstrarea eligibilității activităților și proiectului 
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3.1. Anexe la depunerea CF 
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23 

24 

25 



Alte documente pentru a demonstra un grad mai 
avansat de maturitate a proiectului  

Ø  proiectul tehnic 

Ø  autorizaţia de construire 

Ø  dovada lansării în SEAP a anunțului de atribuire 

Ø  contractul de lucrări atribuit dupa 01.01.2014 

 

 

  

51 

3.1. Anexe la depunerea CF 
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3. Anexe obligatorii 
  3.2 Anexe la contractarea CF 
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Declarația de eligibilitate (model contractare) 

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de 
plată la bugetul local și la bugetul de stat  

Certificat de cazier fiscal 

Declaraţia reprezentantului legal prin care se 
certifică faptul că pe parcursul procesului de 
evaluare şi selecţie au fost / nu au fost înregistrate 
modificări asupra unora sau a tuturor documentelor 
depuse la cererea de finanţare 
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2 

3 

1 

3.2 Anexe la contractarea CF 

4 



Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei 
de evaluare şi selecţie 

Anexe de la momentul depunerii CF - actualizate 
(dacă este cazul) 

Avizul/ Acordul ISC (dacă este cazul) 

Alte documente actualizate (dacă este cazul) 
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3.2 Anexe la contractarea CF 
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4.   Evaluarea și contractarea 
proiectelor 

55 
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ü  Existența documentelor obligatorii 

ü  Respectarea formei CF și a anexelor 

ü  Valabilitatea documentelor 

ü  Respectarea criteriilor de eligibilitate 

 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

Evaluare tehnică şi 
financiară 

Proiect conform și 
eligibil 

I.  Conformitatea administrativă și eligibilitatea 
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ü  apel competitiv cu termen limită de depunere 

ü  prag de calitate - 70 puncte 

ü  proiectele cu punctaj  < 50 puncte vor fi RESPINSE 

ü  verificarea documentației tehnico-economice 

ü  vizita la fața locului 

 4. Evaluarea și contractarea proiectelor 
II. Evaluarea tehnică și financiară (ETF) 



Grila de evaluare tehnică și financiară 

Contribuția la realizarea obiectivului PI 

Calitate, maturitate, sustenabilitate 

Dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, de gen și 
nediscriminare 

Complementaritate axe POR/ alte surse de 
finanțare 

Concentrare strategică a investițiilor 
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10 

5 

5 

Capacitatea financiară a solicitantului 15 
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4. Evaluarea și contractarea proiectelor 

 
III. Etapa precontractuală 

Transmitere anexe obligatorii 

Soluționarea observațiilor rezultate în urma ETF 

Semnarea contractului de finanțare 
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Pentru proiectele contractate la faza DALI, beneficiarul 
are obligația ca în cel mult 2 luni să lanseze achiziția 
pentru proiectul tehnic, iar în termen de maxim 9 luni să 
lanseze achiziția de execuție lucrări. 

Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul are 
obligația ca în cel mult 2 luni să lanseze achiziția de 
execuție lucrări. 

Dacă în termen de 6 luni până la finalizarea perioadei de 
durabilitate a proiectului nu se va demara cel puțin una 
dintre investițiile identificate în acordul de principiu 
AMPOR va dispune rezilierea contractului și recuperarea 
finanțării nerambursabile. 

IV. Clauze contractuale specifice 



Investim în viitorul tău!  
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin  

Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Mulțumesc pentru atenție! 
www.adrvest.ro 

 e-mail: office@adrvest.ro 
    tel/fax:  0256 / 491981, 491923 

 


