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Programul Operațional Regional 2014-2020
Axă prioritară

Activități

Alocare
regională
(mil. euro)

%

crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entităților de ITT

24,31

3,45%

AP 2 - Microîntreprinderi,
Incubatoare, IMM

construcț ia/ modernizarea și extinderea spaț iului de producț ie/servicii al IMM‐urilor, inclusiv
dotare cu active corporale şi necorporale;

80,43

11,40%

AP 3 - Eficiență

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv investiții în iluminatul public

198,65

28,16%

energetică și

Mobilitate urbană durabilă – acțiuni bazate pe PMUD
163,24

23,14%

40,20

5,70%
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AP 1 - Transfer
tehnologic

mobilitate urbană
AP 4 - Dezvoltare urbană
durabilă

Mobilitate urbană – acțiuni bazate pe PMUS și SIDU
revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni,
piețe publice, scuaruri, părculețe, etc. străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice).

AP 5 - Patrimoniul
cultural și zone
abandonate

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural

AP 6 - Drumuri județene

modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă
sau indirectă cu reteaua TEN T

95,45

13,53%

AP 7 - Turism

dezvoltarea infrastructurii turismului balnear

11,69

1,66%

AP 8 - Sănătate și social

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate

50,06

7,10%

regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri
abandonate, etc).

reabilitare/ modernizare infrastructură socială
AP 9 - Comunități
defavorizate

Acțiuni integrate prin:investiţii în infrastructura de sănătate,educație, servicii
sociale,locuinţe sociale, activități de economie socială, amenajareaspațiului urban degradat

10,54

1,50%

AP 10 - Educație

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructurade educație revitalizarea zonelor urbane
(reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)

30,77

4,36%

TOTAL

705,34 mil. euro

Cuprins
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1. Informații specifice apelului de
proiecte
2. Eligibilitate solicitant
3. Activități eligibile
4. Condiții specifice de finanțare
5. Cheltuieli eligibile specifice
4. Etape verificare, evaluare,
selecție și contractare proiecte

1. Informații specifice apelului
de proiecte

Informații specifice apelului de proiecte

Obiectiv specific

•Reducerea emisiilor de
CO2 în zonele urbane bazată pe
Planurile de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD) prin
îmbunătăţirea transportului
public urban de călători și
încurajarea transportului electric

și nemotorizat

Informații specifice apelului de proiecte
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• Alocare apel Regiunea Vest:
37,39 mil. euro (FEDR + BS)
• Apel necompetitiv - primul
venit, primul servit
• Punctaj minim: 60 pct.
• Perioadă depunere proiecte:
20.09.2017 (ora 12:00) –
20.03.2018 (ora 12:00) prin
aplicația electronică MySMIS,
disponibilă la adresa web:
http://www.fonduri–
ue.ro/mysmis

Informații specifice apelului de proiecte
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Valoare minimă eligibilă: 500.000
euro
Valoare maximă eligibilă:
•5.000.000 euro pentru
orașele/municipiile cu o populație
sub 20.000 de locuitori
•10.000.000 euro pentru
orașe/municipiile cu o populație de
peste 20.000 de locuitori
(INS, anul 2016)

2. Eligibilitate solicitant

Eligibilitate solicitant

1. Tipuri de solicitanți eligibili:
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•UAT orașe/municipii, excepție municipiile reședință de județ
eligibile în cadrul AP 4
•Parteneriate dintre UAT orașe/municipii eligibile;
•Parteneriate dintre UAT orașe/municipii eligibile cu UAT comune
din zona funcţională a oraşelor/municipilor și/sau cu UAT județul
și/sau cu instituții publice din subordinea UAT și parteneri eligibili
care au în administrare infrastructura rutieră, obiect al proiectului
• În localități rurale sunt eligibile numai anumite tipuri de
investiții coumune cu oraşul/municipiul (crietriul 4.3.1.10
din Ghid)

Situație 1

Situație 2

Situație 3

Situație 4

Proprietate privată asupra
Drept de folosință
Proprietate
publică asupra imobilelor/
Drept de administrare sau
Anexe
obligatorii
specifice
la
depunerea
imobilelor/
mijloacelor de cererii de finanțare
(E-ticketing, management
mijloacelor de transport/bunurilor
superficie
transport/bunurilor
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1. Plan amplasament
vizat OCPI

2. HG privind
proprietatea publică

1. Plan amplasament
vizat OCPI

trafic, STI, iluminat)

1. Plan amplasament vizat 1. Plan amplasament vizat
OCPI
OCPI

2. HCL/HCJ de
2. Acte doveditoare privind 2. Hotărâre privind
aprobare/completare/mo
dreptul de proprietate
administrarea / Contract
dificare inventar
privată
superficie
domeniu public

3. Dovada transmiterii
HCL către CJ

3. (Dacă este cazul)
Contract achiziție
echipamente/soft-uri + PV
de predare primire - pentru
extindere/modernizare STI

1. Plan amplasament (nu e
obligatorie viza OCPI)

2. Contract de comodat/
închiriere etc.

3. Acord proprietar
realizare și menținere
investiție

4. Dovada transmiterii de
către CJ/Instituția
Prefectului către Guvern
a proiectului de HG

3. Extras de carte
funciară

5. Extras de carte
funciară

4. Tabel centralizator 6. Tabel centralizator
obiective investiții
obiective investiții

4. Extras de carte funciară
(cu înscrierea
3. Extras de carte funciară
provizorie/definitivă, după
caz)
5. Tabel centralizator
obiective investiții

4. Tabel centralizator
obiective investiții

4. Tabel centralizator
obiective investiții

Transmiterea HG cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate
publică în max. 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de
finanțare

3. Activități eligibile

Activități eligibile
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A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban
de călători:
•

Achiziționare troleibuze (numai Municipii) / autobuze

•

Construire/modernizare/reabilitare/extindere trasee de transport
public electric – rețea troleibuze, incl.
construire/modernizare/extindere stații de alimentare a
autobuzelor electrice

•

Construire/modernizare/reabilitare depouri/autobaze

•

Construire și modernizare stații de transport public

•

Creare/extindere/modernizare sisteme E-bilete și E-ticketing

•

Construire/modernizare/extindere benzi dedicate exclusiv
mijloacelor de transport public

•

Configurare/reconfigurare infrastructură rutieră pe străzi urbane

Activități eligibile

B. Investiții destinate transportului
electric și nemotorizat:
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•Puncte de reîncărcare a
autovehiculelor electrice și hibride
•Construire/modernizare/extindere
piste/trasee pentru bicicliști
•Creare/modernizare/extindere
sisteme de închiriere de biciclete
•Construire/modernizare/extindere
zone și trasee pietonale
•Sisteme de reducere/interzicere
circulație autoturisme în anumite
zone

Activități eligibile

C. Alte investiții destinate reducerii
emisiilor de CO2 în zona urbană:
•Creare/modernizare/extindere sisteme
de management al traficului, inclusiv
sisteme de monitorizare video și alte
sisteme de transport inteligente (STI)
•Construire/modernizare/reabilitare
infrastructură rutieră utilizată prioritar de
transportul urban de călători
•Plantare aliniamente de arbori și
arbuști
•Construire parcări de tip “park and ride”

Activități eligibile

Nu sunt eligibile proiectele:
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•Care urmăresc, în mod prioritar, fluidizarea traficului
autoturismelor / îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea
autoturismelor
•Care nu fac parte dintr-o abordare integrată
•Care
cuprind
doar
activități
construire/modernizare/reabilitare a părții carosabile

de

•Care cuprind activități de construire/reabilitare/modernizare a
pasajelor/podurilor, dacă nu fac parte dintr-un proiect de
construire/reabilitare/modernizare
a
unui
traseu
pietonal/bicilete/transport public

4. Condiții specifice de
finanțare

Condiții specifice de finanțare

• PMUD - precondiție obligatorie
pentru depunerea proiectelor
Proiectul trebuie să fie inclus în
scenariul optim selectat din
punct de vedere al reducerii de
CO2 și al mobilității
Obiective strategice PMUD:

Eficiență
economică

Protecția
mediului

Planificare
tradițională
transport

Planificare
PMUD

Focus doar
pe trafic

Focus pe
Oameni

Accesibili Siguranță
tate
și
securitate

Calitatea
vieții

Condiții specifice de finanțare

Conținut PMUD:
•Ordinul MDRAP nr. 233/2016
privind Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.350 /2001
privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
•Anexa 3.2.7 la Ghid – Structura
detaliată PMUD
•Ghidul orientativ Jaspers

Etapă distinctă de verificare a conformităţii administrative şi a
admisibilităţii a PMUD (Anexa 3.2.2.a la Ghid)

Condiții specifice de finanțare

• Studiu de trafic pentru aria de studiu a proiectului (Model M,
Anexă la Ghidul specific)
Va cuprinde analiza și compararea situației „fără proiect”
(scenariul „A face minimum”) cu situația „cu proiect
(scenariul „A face ceva”)
Trebuie să rezulte reducere traficului rutier motorizat și
emisiilor de CO2
• Activități complementare și caracter integrat al CF

Ex. sistemele de transport public de călători minimum:
• infrastructura utilizată
• mijloacele de transport

• sistem de management trafic

Condiții specifice de finanțare

• Reglementare politică parcare la nivel de oraș + alte măsuri
(recomandabile) operaționale / organizaționale
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• Contract de servicii publice/ Hotărâre de dare în administrare
cf. Reg. 1370/2007 – pentru investiții în sisteme de transport
public (achiziție autobuze, stații încărcare autobuze, e-ticketing,
incl. depouri/autobaze)
Gestiune directă:

• servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu
personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea CL
sau CJ
• societăţi cf. Legea 31/1990 cu capital social integral al UAT

Gestiune delegată:
•societăţi, cu capital social privat sau capital social mixt

Documente referitoare la contractul de servicii public (CSP) cf. Reg. 1370/2007 în
situația în care acesta nu există la momentul depunerii cererii de finanțare:
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La depunerea cererii de finanțare

În etapa de implementare
în max. 1 an (pt. atribuirea directă) / max.
18 luni (pt. procedura competitivă) de la
intrarea în vigoare a contractului de
finanțare

Prestație anuală de serviciu
Prestație anuală de serviciu
public de transport urban de
public de transport urban de
Prestație anuală de serviciu public de
călători
călători
transport urban de călători > 50.000 km/
> 50.000 km
< 50.000 km
1. Dovada publicării în Jurnalul 1. Declarație reprezentant legal
Oficial al UE (cel puțin 1 an
şi documente doveditoare
1. CSP cf. Reg.1370/2007 și Lege nr.
înainte de lansarea invitației de serviciul public de transport de 15/2006 / Hotărâre de dare în administrare
participare la procedura
călători < 50.000 km/an
competitiva/atribuire directa)
2. Declarație angajament
2. Declarație angajament
2. Atribuire directă
reprezentant legal că va
reprezentant legal că va
Aviz Consiliu Concurenței
depune un CSP cf. Reg.
depune un CSP cf. Reg.
- la faza proiect de HCL și de CSP sau
1370/2007 /Hotărâre de dare 1370/2007 / Hotărâre de dare
Procedură competitivă
în administrare a
în administrare a
Dovadă procedură realizată cf. legislației în
furnizării/prestării serviciului de furnizării/prestării serviciului de
vigoare
transport
transport
3. HCL delegarea gestiunii serviciului de
transport public urban de călători + CSP
4. Documente statutare operator
5. Aviz operator pt. realizarea investițiilor

Condiții specifice de finanțare
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• Instrumentul pentru calcularea emisiilor echivalent CO2
(Anexa 3.2.4.b la Ghidul specific)
• (pentru infrastructură) - SF/DALI/PT – se pot depune mai
multe documentații tehnico-economice pentru obiecte de
investiții diferite, dar complementare
• (pentru mijloace de transport) – Studiu de oportunitate

• (pentru proiecte de infrastructură rutieră și transport public) Programul de transport public – cel târziu în primul an de
durabilitate

5. Cheltuieli eligibile specifice

Cheltuieli eligibile specifice
Tip cheltuială

Valoare/prag valoric
< 40% din categ. 6 și 15

Imobile deja construite și teren cu sau fără
construcţii

< 10% din total eligibil

Proiectare și asistență tehnică

< 5% / 10% din categ. 6 și 15

Audit

< 5.000 lei/ trimestrial

Informare și publicitate

< 15.000 lei / proiect

Promovare

< 100.000 lei / proiect

Elaborare / actualizare PMUD

< 15.000 euro/rezultatul obţinut
prin înmulțirea nr. populaţiei
orașului/municipiului/parteneriat
ului (INS 2016) şi valoarea de
1,50 euro/persoane

Consultanță și expertiză pentru delegarea
gestiunii serviciului de transport public

< 2% din total eligibil
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Parte carosabilă utilizată în comun de
mijloace de transport și de autoturisme

6. Verificare, evaluare, selecție
și contractare

Etape verificare, evaluare, selecție și contractare proiecte
Etapa 1
Conformitate administrativă și eligibilitate
Grila verificare CAE (Anexa 3.2.2)



- 2 solicitări de clarificări
- 5 zile lucrătoare termen de răspuns

Grila verificare conformitate şi admisibilitate P.M.U.D.
(Anexa 3.2.2.a)

Etapa 2
Evaluare tehnică și financiară, incl. vizita la fața
locului

- 2 solicitări de clarificări
- 5 zile lucrătoare termen de răspuns

Grila ETF (Anexa 3.2.3)


Min. 60 de puncte
Grila analiză conformitate și calitate SF/DALI (H.G. nr.
28/2008 sau H.G. nr. 907/2016) (Anexele 3.2.3.a,c,d,e)
Grila analiză conformitate și calitate PT (Ordin nr.
863/2008 sau H.G. nr. 907/2016) (Anexa 3.2.3.b, f)

Etapa 3
Etapa precontractuală și contractarea proiectelor

Punctarea cu 0 sau bifarea cu NU a anumitor
criterii conduce la respingerea CF

Reglementări
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• Ghidul specific + anexe (www.inforegio.ro, www.adrvest.ro)

• Regulamentul 1370/2007
• Martie 2014-Comunicarea Comisiei referitoare la orientări
pentru interpretarea Regulamentului CE nr. 1370/2007
• Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
• Legea serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006

actualizată (Legea 225/ noiembrie 2016)
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Reglementări

ÎNTREBĂRI ?

Mulțumesc pentru atenție!
www.adrvest.ro
Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054, Timișoara, România
Tel/Fax: +40 256 491 981

E-mail: office@adrvest.ro

www.adrvest.ro

Curabitur blandit est
tempus porttitor

