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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  „Orice	   om	   poate	   greşi,	   dar	   numai	   cel	   fără	   minte	  
stăruie	  în	  greşeală”-‐	  	  Cicero	  

•  „Un	   om	   trebuie	   să	   fie	   destul	   de	   mare	   să-‐şi	  
recunoască	   greşelile	   și	   suficient	   de	   deştept	   ca	   să	  
înveţe	  din	  ele”	  –Alphonse	  Allais	  	  
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Tematica 

1 
• Programul	  Operațional	  Regional	  2014-‐2020:	  elemente	  de	  noutate,	  
mecanismul	  de	  depunere	  și	  evaluare	  a	  proiectelor.	  

2 • Etapele	  pregăArii	  unui	  proiect	  în	  contextul	  POR	  2014-‐2020	  

3 
• Lecții	  învățate	  din	  experiența	  POR	  2007-‐2013:	  Greșeli	  frecvente	  în	  întocmirea	  
documentației	  și	  moAve	  de	  respingere	  a	  proiectelor	  	  

4 
• PregăArea	  documentelor	  pentru	  depunerea	  proiectelor	  pe	  	  POR	  2014	  -‐	  2020:	  
completarea	  cererii	  de	  finanțare	  și	  a	  anexelor	  aferente	  	  

5 

• Documentația	  tehnico-‐economică	  în	  contextul	  depunerii	  proiectelor	  spre	  
finanțare	  din	  POR	  2014	  -‐	  2020.	  Proiectare	  cu	  execuție:	  avantaje	  și	  
dezavantaje.	  

6 
• Lecții	  învățate	  din	  experiența	  POR	  2007-‐2013:	  pregăArea	  documentațiilor	  de	  
achiziție	  publică;	  principalele	  cauze	  ale	  corecțiilor	  financiare.	  

7 
• Lecții	  învățate	  din	  experiența	  POR	  2007-‐2013:	  greșeli	  în	  implementarea	  și	  
monitorizarea	  proiectelor	  
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Axa	  prioritară	  (AP)	   AcAvități	  	  
Alocare	  

(Mil.	  Euro	  -‐	  
FEDR)	  

Beneficiari	  

AP	  1	  -‐	  Transfer	  
tehnologic	  	  	  

crearea,	  modernizarea,	  	  ex6nderea,	  dotarea	  	  en6tăților	  de	  
ITT,	  	   20,66	  

EnAtăți	  de	  
transfer	  

tehnologic	  

AP	  2	  –	  
CompeAAvitate	  IMM	  

construcția/	  modernizarea	  și	  ex6nderea	  spațiului	  de	  
producție/servicii	  al	  IMM-‐urilor,	  inclusiv	  dotare	   66,74	   IMM	  

AP	  3	  –	  Sprijinirea	  
tranziției	  către	  o	  
economie	  cu	  emisii	  
scăzute	  de	  carbon	  	  

eficiență	  energe6că	  a	  clădirilor	  publice,	  rezidențiale,	  
iluminat	  public;	  

83,89	  
UAT	  orașe	  și	  
municipii	  transport	  public	  urban	  (căi	  de	  rulare/	  piste	  de	  bicicliș6/	  

achiziție	  mijloace	  de	  transport	  ecologice/	  electrice,	  etc.)	  
84,96	  

AP	  4	  –	  Dezvoltare	  
urbană	  

transport	  public	  urban	  (căi	  de	  rulare/	  piste	  de	  bicicliș6/	  
achiziție	  mijloace	  de	  transport	  ecologice/	  electrice,	  etc.)	   112,69	  

Reședintele	  
de	  județ:	  

Arad,	  Deva,	  
Reșița,	  

Timișoara	  
	  

reconversia	  funcțională	  și/	  sau	  reu6lizarea	  terenurilor	  
abandonate	  și	  neu6lizate	   12,52	  

Regenerarea	  fizică,	  economică	  și	  socială	  a	  comunităților	  
defavorizate:	  clădiri	  pentru	  ac6vități	  educa6ve,	  culturale	  și	  
recrea6ve;	  zone	  verzi	  de	  mici	  dimensiuni,	  piețe	  publice,	  
scuaruri,	  părculețe,	  etc.,	  terenuri	  de	  sport,	  	  străzi	  urbane	  și	  
u6lități	  de	  bază	  la	  scară	  mică.	  

5,89	  

infrastructura	  de	  educație	  (creșe,	  gradinițe,	  licee	  
tehnologice,	  școli	  profesionale	  și	  tehnice).	  	  
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Axa prioritară (AP) Activități  Alocare 
(Mil. Euro) 

Beneficiar
i 

AP	  5	  –	  Regenerare	  
urbană	  și	  patrimoniu	  
cultural	  
	  

restaurarea,	  protecția	  și	  conservarea	  patrimoniului	  cultural	   24,99	  
UAT,	  ONG,	  
Unități	  de	  

cult	  

reconversia	  funcțională	  și/	  sau	  reu6lizarea	  terenurilor	  abandonate	  
și	  neu6lizate	   9,18	   UAT	  

AP	  6	  –	  Infrastructură	  
de	  transport	  ruAer	  	  

modernizarea/reabilitarea	  reţelei	  de	  drumuri	  judeţene	  care	  asigură	  
conec6vitatea,	  directă	  sau	  indirectă	  cu	  reteaua	  TEN	  T	   81,13	   Consilii	  

Județene	  

AP	  7	  –	  	  Turism	  
dezvoltarea	  infrastructurii	  de	  turism	  din	  stațiunile	  turis6ce	  

9,94	  
UAT	  

stațiune	  
turisAcă	  

AP	  8	  –	  Infrastructură	  
sanitară	  și	  socială	  

reabilitare/	  modernizare/	  construcție	  infrastructură	  de	  sănătate	   35,69	   UAT,	  ONG	  
(furnizori)	  reabilitare/	  modernizare	  infrastructuriă	  socială	   11,89	  

AP	  9	  –	  Comunități	  
marginalizate	  (CLLD)	  

Acțiuni	  integrate	  prin:	  inves6ţii	  în	  infrastructura	  de	  
sănătate,educație,	  	  servicii	  sociale,	  locuinţe	  sociale,	  ac6vități	  de	  
economie	  socială,	  amenajarea	  spațiului	  urban	  degradat	  	  

10,02	   GAL	  

AP	  10	  –	  Infrastructura	  
educațională	  

reabilitare/	  modernizare/	  construcție	  infrastructura	  de	  educație:	  
creșe,grădinițe,	  școli	  cu	  clasele	  I-‐VIII,	  licee	  tehnologice,	  școli	  
profesionale,	  universități	  de	  stat	  

26,16	   UAT,	  
Universități	  

AP	  11	  –	  Cadastru	  	   Integrarea	  datelor	  existente	  și	  ex6nderea	  înregistrării	  sistema6ce	  in	  
zonele	  rurale;	  Servicii	  îmbunătățite	  de	  înregistrare	  cadastrală;	   naAonal	   ANCPI	  

AP	  12	  –	  Asist.	  tehnică	   Sprijin	  pentru	  AM	  si	  organisme	  intermediare	  (ADR	  –uri)	   AM,	  OI	  

Total	  POR	  Regiunea	  Vest	  (FEDR)	   604,00	  
(aprox	  705	  
mil	  total)	  
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Programul Operațional Regional 2014-2020 – 
elemente de noutate 

•  Un Ghid General POR 2014-2020 
(www.adrvest.ro, www.inforegio.ro)  

–  îndrumar pentru pregatirea 
tuturor proiectelor   

–  se adresează tuturor 
potenţialilor solicitanți, 
indiferent de prioritatea de 
investiții, indiferent de 
apelul de proiecte 

•  Ghiduri specifice (www.adrvest.ro, 

www.inforegio.ro) pentru fiecare 
prioritate de investiții și apel de 
proiecte 

Pregatire proiect 
POR 2014-2020 

Ghidul 
general 

Ghidul 
specific 

priorității 
de 

investiții 

NOU 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  Apeluri competitive de proiecte 
–  Termen limită de depunere 

–  Contractarea în funcție de praguri de calitate 

–  Sub punctajul minim (50 puncte) - proiectele sunt respinse 
automat 

–  Punctaj peste pragul de calitate (ex 80 puncte): contractate 
–  Se contractează până la acoperirea alocării financiare – se va 

publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire 
a alocării financiare 

 
Șanse crescute au proiectele depuse în primele luni (conform ghidurilor 
specifice) și care obțin un punctaj peste pragul de calitate (ex 80 pct) 

NOU 

7 



Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

1. Verificarea 
conformității 

administrative și a 
eligibilității 

2. Evaluarea 
tehnică și 

financiară – 
include și vizita la 

fața locului 

3. Etapa de 
precontractare 

•  Scurtarea procesului de evaluare și 
selecție: număr etape și durată   

NOU 
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Lipsă integrală anexă 
obligatorie 

Nerespectarea modelelor 
standard, nesemnarea de către 

reprezentantul legal 

POR 2014 - 2020 = 
RESPINGERE 

PROIECT 

Lipsă pagină din anexă 
obligatorie 

Necompletarea tuturor 
rubricilor din Cererea de 

finanțare  

Nu conteaza “importanța” 
documentului/ paginii lipsă  

1.Verificarea conformității administrative și a eligibilității 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

2. Evaluarea tehnică și financiară – include și vizita la fața locului 
 

– Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor axei prioritare/
priorității de investiție  
– Concordanța cu documentele strategice relevante în cadrul POR 
– Calitatea, maturitatea, sustenabilitatea 
– Respectarea princiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 
de șanse, de gen și nediscriminarea 
– Complementaritatea cu alte investiții 
– Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 
– Concentrarea strategică a investițiilor 
 

A se urmări criteriile din grila de evaluare tehnică și financiară (anexă 
la ghidurile specifice). 

NOU 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

2. Evaluarea tehnică și financiară – include și vizita la 
fața locului 
 
•  realizată în cadrul ADR Vest de o echipă de experţi 

evaluatori independenţi 
•  ADR Vest: președinția și secretariatul comisiei 

•  Vizită la locul de implementare a obiectivului 
investiţiei:  scop -stabilirea concordanţei între situaţia 
din documentele analizate şi cea din teren  
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

3. Etapa precontractuală  
 
• proiectele finanțabile în urma evaluării tehnice și 
financiare  

• se vor transmite anexele obligatorii pentru această etapă, 
precum și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei 
de evaluare tehnică și financiară  
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

Evaluare competitivă 

Evaluare fără clarificări/ 
cu clarificări minimale 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

Etapa evaluare POR 2007 - 2013 POR 2014-2020 

Conformitate 
administrativă și 
eligibilitate 

3 clarificări – orice 
aspect din grila de 
CAE (mai puțin 
documente lipsă) 

1 clarificare: 
• numerotarea eronată  
• opis întocmit greșit 
• neștampilarea anumitor pagini 
• nemenționarea conformității cu originalul  
• nesemnarea uneia sau mai multor pagini de către 
reprezentantul legal al solicitantului 
• corespondența dintre originalului cererii de finanțare cu 
formatul PDF al acesteia  

Evaluare tehnică 
și financiară 

2 clarificări - orice 
aspect din grila de 
ETF 

1 clarificare: 
• buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic  
• necorelarea bugetului cu activităţile proiectului şi cu planul 
de achiziţii  
• necorelarea calendarului de activităţi cu planul de achiziţii 
• declararea anumitor cheltuieli ca fiind neeligibile şi 
reasumarea acestora de catre solicitant, 
• necorelări de informaţii în diferite parţi ale cererii de 
finanţare, care să nu afecteze principiile de competitivitate 
în cadrul procesului, depunctând în mod corespunzător.  

Total 5 clarificări 2 clarificări 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  Abordare strategică - încadrarea în documente 
strategice 

NOU 

Pentru anumite tipuri de proiecte încadrarea în 
strategii este obligatorie (condiție de 

eligibilitate), pentru altele se va acorda punctaj 
suplimentar – a se consulta Ghidul general POR 

2014-2020 și ghidurile specifice 
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PI Document strategic obligatoriu 
3.1	   PAED	  (Plan	  de	  Ac6une	  privind	  energia	  

Durabila)/	  Strategie	  de	  reducere	  a	  CO2/	  
Strategie	  locala	  in	  domeniul	  energiei/	  Alte	  
doc	  strategice	  care	  prevadmasuri	  in	  
domeniul	  eficientei	  energe6ce)	  

3.2	   Plan	  de	  Mobilitate	  	  

4.1	   Plan	  de	  Mobilitate	  
Strategie	  Integrata	  de	  Dezvoltare	  urbana	  

4.2	   Strategie	  Integrata	  de	  Dezvoltare	  urbana	  

4.3	   Strategie	  Integrata	  de	  Dezvoltare	  urbana	  

4.4	   Strategie	  Integrata	  de	  Dezvoltare	  urbana	  

5.1	  

5.2	  

6	   Strategia	  de	  Dezvoltare	  Regională	  

7	   Strategia	  de	  Dezvoltare	  Locală	  

8	  

9	   Strategia	  de	  Dezvoltare	  Locală	  CLLD	  
	  

10	  

Se punctează 
suplimentar:  

 
încadrarea în strategiile 
de dezvoltare locală –  

ATENȚIE a se actualiza 
strategiile locale 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  Extrasul de Carte Funciară – obligatoriu 
(pe majoritatea PI – a se consulta și ghidurile specifice) 
 
  

NOU 

Toata suprafața pe care se intervine prin proiect 
trebuie acoperită prin documente de proprietate. 

 
Toate documentele de proprietate trebuie să fie 

corelate între ele 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  Contractarea la nivel de SF/ DALI  
 

 Existența unor documente suplimentare care dovedesc 
 maturitatea se punctează în plus: 

NOU 

Proiectul 
Tehnic 

Autorizați
a de 

construire 

Lansarea în SEAP a 
anunțului de  

atribuire a ctr.  de 
lucrări  
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  costuri mai mici dacă se licitează 
împreună 
•  corelare între documente (SF/ 
DALI vs PT)          probleme mai mici 
în implementare 
•  începerea implementării efective 
imediat după contractare 

Opțiunea 1:  
PT elaborat 

împreună cu SF/ 
DALI - același 

proiectant 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

•  întârzierea începerii execuției 
lucrărilor (până se licitează și se 
elaborează PT-ul), după semnarea 
contractului de finanțare 

• posibile diferențe față de SF/ DALI 
•  rezilierea proiectului (dacă 

soluțiile tehnice nu sunt 
corelate, dacă valoarea diferă 
cu > de 10% 

• probleme în implementare  

Opțiunea 2: 
PT elaborat după 

semnarea 
contractului de 

finanțare 
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Programul Operațional Regional 
2014-2020 – elemente de noutate 

• riscul ca beneficiarul să nu aibă 
capacitatea (resurse umane 
pregătite) de a controla 
constructorul  

Opțiunea 3: 
Proiectare cu 

execuție 
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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 
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