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CLARIFICARE 
 

 pentru solicitanŃii de finanŃare în cadrul Axei prioritare 1  
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”  

a Programului OperaŃional Regional 2007-2013, sub-domeniul „Centre urbane”  
 
 
 

În data de 23 martie 2009 a fost publicat, pe site-ul Programului OperaŃional Regional 
(www.inforegio.ro), Corrigendum-ul nr.2 la Ghidul solicitantului pentru sub-domeniul „Centre 
urbane” al Axei prioritare 1 a POR, prin care se aduceau anumite modificări regulilor aplicabile 
procesului de evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare pentru proiectele individuale, 
componente ale Planurilor integrate de dezvoltare urbană, pentru care se solicită finanŃare 
nerambursabilă în cadrul acestui sub-domeniu.  

Astfel, prin Corrigendum-ul menŃionat se prevedea faptul că, în cazul în care – ca urmare a 
procesului de evaluare tehnică şi financiară – o cerere de finanŃare este punctată cu mai puŃin 
de 3,5 puncte, acest lucru nu va mai atrage respingerea în integralitate a Planului integrat 
de dezvoltare urbană şi a celorlalte cereri de finanŃare aferente proiectelor individuale decât 
în situaŃia în care nu mai sunt îndeplinite condiŃiile minime de admisibilitate a Planului, 
respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaŃiuni, din care unul obligatoriu din 
categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, 
inclusiv transportul urban”). 

În acest context, Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Regional 
doreşte să confirme faptul că aceeaşi regulă este aplicabilă şi în cazul procesului de 
verificare a conformităŃii administrative şi eligibilităŃii cererilor de finanŃare aferente 
proiectelor individuale, componente ale planurilor integrate de dezvoltare urbană, pentru care 
se solicită finanŃare nerambursabilă în cadrul sub-domeniului „Centre urbane”. 

În consecinŃă, paragraful „AtenŃie! criteriile de eligibilitate sunt cumulative, în ceea ce 
priveşte atât eligibilitatea solicitantului, cât şi eligibilitatea proiectului. Neîndeplinirea unuia 
dintre aceste criterii de către oricare dintre cererile de finanŃare pentru proiectele 
individuale atrage respingerea cererii respective ca neeligibilă, precum şi respingerea planului 
în integralitatea acestuia, împreună cu toate cererile de finanŃare aferente, chiar dacă restul 
acestora sunt eligibile!” din cadrul SecŃiunii II.2.2. „Conformitatea administrativă şi 
eligibilitatea cererilor de finanŃare individuale” din Ghidul solicitantului se înlocuieşte cu: 

„AtenŃie! criteriile de eligibilitate sunt cumulative, în ceea ce priveşte atât eligibilitatea 
solicitantului, cât şi eligibilitatea proiectului. În urma procesului de verificare a 
conformităŃii administrative şi eligibilităŃii cererilor de finanŃare aferente proiectelor 
individuale prin care se implementează planul integrat şi pentru care se solicită finanŃare 
în cadrul Axei prioritare 1, acestea pot fi declarate: 

� Acceptate (respectiv conforme administrativ şi eligibile), situaŃie în care se va trece la 
etapa următoare a procesului de evaluare şi selecŃie, respectiv evaluarea tehnică şi 
financiară, sau 
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� Respinse, în cazul în care cererea de finanŃare este fie neconformă administrativ, fie 
neeligibilă, fie ambele, situaŃie în care: 

� dacă prin acest lucru nu este afectată condiŃia minimă de admisibilitate a planului 
integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaŃiuni, din care 
unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), se va continua 
procesul de evaluare şi selecŃie pentru acele cereri de finanŃare care sunt 
acceptate; 

� dacă prin acest lucru nu mai este îndeplinită condiŃia de admisibilitate a planului 
integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaŃiuni, din care 
unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), planul integrat va fi 
respins în integralitate.” 

 

 

 

 


