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O.S 10.1b - Învățământ obligatoriu
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Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

O.S 10.1a – Învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și
grădinițe) - POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni
O.S 10.1b - Învățământ obligatoriu (primar și gimnazial) POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni
O.S 10.2 – Învățământ profesional si tehnic (licee tehnologice
și școli profesionale) - POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni
O.S 10.3 - Învățământ terțiar universitar
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1. Completarea cererii de
finanțare în MySMIS

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

10 iulie 2017

• Cererile de finanțare se depun prin aplicația electonică My
SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/
mysmis

	
  

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

10 iulie 2017

• Se vor citi cu atenție Anexa la Ghidul specific Instrucțiuni de
completare în MySMIS și Manualul de utilizare MySMIS2014
Front Office http://adrvest.ro/mysmis2014/
• Dimensiune fișier max. 50 MB
Certificarea aplicaţiei, precum şi declaraţiile în nume
propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanţare vor
fi semnate numai de către reprezentantul legal al
solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
O cerere de finanţare respinsă într-una din etapele
procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate
redepune în cadrul aceluiaşi apel

2. Informații specifice apelului de
proiecte
POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni Învățământ antepreșcolar și
preșcolar

Informații specifice apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

• Alocare apel Regiunea Vest:
10,06 mil. euro (FEDR + BS)
• Tip apel – depunere continuă,
primul depus, primul evaluat
• Punctaj minim: 60 pct.
• Data începere depunere
proiecte: 04.01.2018 (ora
12:00)
• Dată închidere depunere
proiecte: 04.05.2018 (ora
12:00)

Educaţia timpurie (0-6 ani):
• Învățământ antepreşcolar
(0-3 ani) – creșe
• Învăţământ preşcolar
(3-6 ani) - grădinițe grupa mică, mijlocie şi
mare

Informații specifice apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

Valoare eligibilă proiect:
10 iulie 2017

• min. 100.000 euro
• max. 7.700 euro per participant
direct la procesul educaţional,
respectiv copii încadraţi în
unitatea de infrastructură
educaţională subiect al cererii de
finanţare, calculată la cursul
infoeuro din luna depunerii
http://ec.europa.eu/budget/
contracts_grants/info_contracts/
inforeuro/index_en.cfm

Condiții eligibilitate solicitant POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

Solicitanți eligibili:
10 iulie 2017

• UAT-uri, cu excepţia
municipiilor reşedinţă de judeţ
eligibile în cadrul axei prioritare
4 a POR 14-20
• Instituții aflate în subordinea
sau coordonarea APL, cu
personalitate juridică și buget
aprobat prin HCL
• Forme asociative între UAT
eligibile şi instituții ale APL
eligibile - Liderul asociaţiei va fi
UAT

Condiții eligibilitate solicitant POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

• Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire):
Ø Drept de proprietate publică
Ø Dreptul de administrare pentru proiectele care au
obținut AC în baza acestui drept
Nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii
sau un contract de închiriere/comodat/cesiune
care poate cuprinde elemente specifice contractului de
concesiune

• Asigurarea cofinanțării de min. 2% din cheltuielile eligibile
ale proiectelor
• NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în
Declaraţia de eligibilitate

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

Activități eligibile
10 iulie 2017

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie
antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)
• Cererea de finanţare va viza un singur obiectiv de
investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură
educaţională
• Cererea de finaţare se poate adresa unui imobil ce
deserveşte în acelaşi timp creșă cât şi grădiniță
• Proiectul trebuie să se încadrează în activitățile specifice
propuse a fi finanțate prin POR 2014-2020.

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

• Lucrările propuse prin proiect nu trebuie sa fie încheiate în
mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea
cererii de finantare (contracte de lucrari încheiate după data
de 01.01.2014)
• Proiectul propus 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 aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu
beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
• Perioada de implementare a activităților proiectului nu
depășește 31 decembrie 2023

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni

10 iulie 2017

Nu sunt eligibile proiectele:
• care propun exclusiv
realizarea de lucrări fără
autorizație de construire
• care propun exclusiv
dotarea
• care vizează învăţământul
special (conform Legii
educaţiei naţionale nr.
1/2011)

3. Informații specifice apelului de
proiecte
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni Învățământ obligatoriu

Informații specifice apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

10 iulie 2017

• Alocare apel Regiunea Vest:
9,43 mil. euro (FEDR + BS)

Învățământ general
obligatoriu:

• Tip apel – depunere continuă,
primul depus, primul evaluat

• Învățământ primar: clasa
pregătitoare şi clasele I-IV

• Punctaj minim: 60 pct.

• Învăţământ gimnazial:
clasele V-VIII

• Data începere depunere
proiecte: 04.01.2018 (ora
12:00)
• Dată închidere depunere
proiecte: 04.05.2018 (ora
12:00)

Informații specifice apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

Valoare eligibilă proiect:
10 iulie 2017

• min. 100.000 euro
• max. 7.700 euro per participant
direct la procesul educaţional,
respectiv elevi încadraţi în
unitatea de infrastructură
educaţională subiect al cererii de
finanţare, calculată la cursul
infoeuro din luna depunerii
http://ec.europa.eu/budget/
contracts_grants/info_contracts/
inforeuro/index_en.cfm

10 iulie 2017

Condiții eligibilitate solicitant POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

Solicitanți eligibili:
• UAT-uri
• Instituții aflate în subordinea
sau coordonarea APL cu
personalitate juridică și
buget aprobat prin HCL
• Forme asociative între UAT
eligibile şi instituții ale APL
eligibile - Liderul asociaţiei
va fi UAT

Condiții eligibilitate solicitant POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

10 iulie 2017

• Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire):
Ø Drept de proprietate publică
Ø Dreptul de administrare pentru proiectele care au
obținut AC în baza acestui drept
Nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii
sau un contract de închiriere/comodat/cesiune
care poate cuprinde elemente specifice contractului de
concesiune

• Asigurarea cofinanțării de min. 2% din cheltuielile eligibile
ale proiectelor
• NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în
Declaraţia de eligibilitate

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

Activități eligibile
10 iulie 2017

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru pentru învățământul general
obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)
• Cererea de finanţare va viza un singur obiectiv de
investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură
educaţională, chiar dacă identificarea obiectivului de
investiţii se face pe mai multe numere cadastrale

• Proiectul trebuie să se încadrează în activitățile specifice
propuse a fi finanțate prin POR 2014-2020

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

10 iulie 2017

• Lucrările propuse prin proiect nu trebuie sa fie încheiate în
mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea
cererii de finantare (contracte de lucrari încheiate după data
de 01.01.2014)
• Proiectul propus 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 aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu
beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
• Perioada de implementare a activităților proiectului nu
depășește 31 decembrie 2023

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni

10 iulie 2017

Nu sunt eligibile proiectele:
• care propun exclusiv realizarea
de lucrări fără autorizație de
construire
• care propun exclusiv dotarea
• care vizează învăţământul
special (conform Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011)

4. Informații specifice apelului de
proiecte
POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni Învățământ tehnic și profesional

Informații specifice apelului de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

10 iulie 2017

• Alocare apel Regiunea Vest:
2,25 mil. euro (FEDR + BS)
• Tip apel – depunere continuă,
primul depus, primul evaluat
• Punctaj minim: 60 pct.
• Data începere depunere
proiecte: 04.01.2018 (ora
12:00)
• Dată închidere depunere
proiecte: 04.05.2018 (ora
12:00)

Învățământ profesional și
tehnic:
• Licee tehnologice
• Școli profesionale
• Centre comunitare pentru
învățare permanentă
(localizate în licee
tehnologice și școli
profesionale) – centre
pilot la nivel județean/
regional

Informații specifice apelului de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

10 iulie 2017

• Centrele comunitare pentru învățare permanentă oferă sprijin
în vederea facilitării integrării sociale și profesionale a
persoanelor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi
cu necesităţile pieţei muncii, în special în sectoarele
economice competitive
• Acreditarea, evaluarea periodică, organizarea şi funcţionarea
centrelor comunitare de învăţare permanentă este
reglementată de HG 598 din 23 august 2017

Informații specifice apelului de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

Valoare eligibilă proiect:
10 iulie 2017

• min. 100.000 euro
• max. 7.700 euro per participant
direct la procesul educaţional,
respectiv elevi încadraţi în
unitatea de infrastructură
educaţională subiect al cererii de
finanţare, calculată la cursul
infoeuro din luna depunerii
http://ec.europa.eu/budget/
contracts_grants/info_contracts/
inforeuro/index_en.cfm

Condiții eligibilitate solicitant POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

Solicitanți eligibili:
10 iulie 2017

• UAT-uri, cu excepţia municipiilor
reşedinţă de judeţ eligibile în
cadrul axei prioritare 4 a POR
14-20;
• Instituții aflate în subordinea sau
coordonarea APL cu
personalitate juridică și buget
aprobat prin HCL
• Forme asociative între UAT
eligibile şi instituții ale APL
eligibile - Liderul asociaţiei va fi
UAT

Condiții eligibilitate solicitant POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

10 iulie 2017

• Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire):
Ø Drept de proprietate publică
Ø Dreptul de administrare pentru proiectele care au
obținut AC în baza acestui drept
Nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii
sau un contract de închiriere/comodat/cesiune
care poate cuprinde elemente specifice contractului de
concesiune

• Asigurarea cofinanțării de min. 2% din cheltuielile eligibile
ale proiectelor
• NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în
Declaraţia de eligibilitate

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

Activități eligibile
10 iulie 2017

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi
tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli
profesionale)
• Cererea de finanţare va viza un singur obiectiv de investiţii,
respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, ,	
  
chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe
mai multe numere cadastrale.
• O singură unitate de infrastructură educaţională poate fi
vizată de mai multe cereri de finanţare
• Proiectul trebui să se încadrează în activitățile specifice propuse
a fi finanțate prin POR 2014-2020

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

10 iulie 2017

• Lucrările propuse prin proiect nu trebuie sa fie încheiate în
mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea
cererii de finantare (contracte de lucrari încheiate după data
de 01.01.2014)
• Proiectul propus 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 aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu
beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
• Perioada de implementare a activităților proiectului nu
depășește 31 decembrie 2023

Condiții eligibilitate proiect și activități POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni

10 iulie 2017

Nu sunt eligibile proiectele:
• care propun exclusiv
realizarea de lucrări fără
autorizație de construire
• care propun exclusiv
dotarea
• care vizează învăţământul
special (conform Legii
educaţiei naţionale nr.
1/2011)

5. Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile
Tip cheltuială

Valoare/prag valoric

max. 10% din valoarea totala eligibila a
proiectului 	
  

Proiectare și
asistență tehnică

max. 10% din cap. 4 Investiția de bază

Cheltuieli conexe
investitiei de baza

max. 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor
aferente cap. 1, punctul 1.2 si 1.3, cap. 2,
cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5,
punctul 5.1.1

Diverse și
neprevăzute

max. 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor
eligibile aferente cap. 1.2, 1.3, 2 și 4

Audit financiar
(opțional)

max. 5.000 lei/ trimestrial (inclusiv TVA)

10 iulie 2017

Obținere teren

Cheltuieli eligibile
Nr. max. buc.

Costuri eligibile
(lei, fără TVA)

Anunţ/comunicat de presă
privind începerea proiectului

1

3.000

Anunţ/comunicat de presă la
finalizarea proiectului

1

3.000

1+1

5.000 lei /
buc.

10% mai mult
decât nr.
echipamente
achiziţionate

5 lei/buc.

10 iulie 2017

Activități de informare şi
publicitate obligatorii

Panouri de informare
(temporar + placă
permanentă)
Etichete autocolante pentru
echipamentele

Cheltuieli eligibile

10 iulie 2017

Dotările pot fi: utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale cu și fără
montaj, dotări care intră în
categoria mijloacelor fixe şi/sau
obiectelor de inventar, activelor
necorporale şi sunt necesare
implementarii
Investiția, inclusiv dotările, trebuie
avizate de Ministerul Educației
Naționale

10 iulie 2017

Cheltuieli eligibile

Atenție la corespondenţa dintre categoriile și
subcategoriile cheltuielilor aplicabile în cadrul apelurilor
de proiecte din sistemul MySMIS şi capitolele/
subcapitolele/liniile bugetare aferente devizului general!

5. Anexe obligatorii la
depunerea cererii de finanțare

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare

1. Documente statutare
10 iulie 2017

2. Documente privind identificarea reprezentantului legal
3. Documente privind datele financiare
4. Declarație de angajament (Model Ghid)
5. Declarație de eligibilitate (Model Ghid)
6. Declarație privind eligibilitatea TVA (Model Ghid)
7. Certificat de urbanism/ Autorizație de construire (după caz)
8. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului / Clasarea notificării
(după caz)
9. Documentația tehnico-economică (faza SF/DALI sau SF/
DALI + PT)

Anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare
HG 28/2008 cu modificările şi
completările ulterioare

HG 907/2016 cu modificările şi
completările ulterioare

Intervenții
la
construcții
existente

Proiect mixt Intervenții la
construcții
existente și
obiective noi de
investiții

Obiective Intervenții
noi de
la
investiții
construcții
existente

Proiect mixt Intervenții la
construcții
existente și
obiective noi
de investiții

SF

DALI

Proiect complex
–SF cu elemente
de DALI la
construcţii
existente

SF

DALI

SF obiectiv
mixt

PT (Ordin
nr. 863/
2008)

PT (Ordin
nr. 863/
2008)

PT (Ordin nr.
863/2008)

PT

PT

PT

10 iulie 2017

Obiective
noi de
investiții

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare

10 iulie 2017

10. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumară a investiţiei/ Hotărârea de aprobare a proiectului pentru
proiecte demarate
11. Devizul general
12. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea
acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (Model
Ghid)
13. Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în
standardele de cost (Model Ghid)
14. Extras relevant dintr-un document strategic relevant
15. Avizul Ministerului Educației Naționale privind necesitatea şi
oportunitatea proiectului (Model Model Cerere pentru eliberare Aviz
și chestionar bază materială anexe la Ghid)

Anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare

a) Proprietate publică
10 iulie 2017

• Extras de carte funciară
Se acceptă înscrierea dreptului
de proprietate provizorie la
depunere, urmând ca max. 12
luni de la semnarea contractului
de finanţare să se finalizeze
demersurile necesare înscrierii
definitive
2. Plan de amplasament vizat de
OCPI

b) Administrare
• Extras de carte funciară
• Actul care conferă dreptul de
administrare – pe o perioadă
de cel puțin 5 ani de la
efectuarea plății finale după
finalizarea proiectului

7. Clauze contractuale
specifice

Clauze contractuale specifice

• Asigurarea întreținerii/mentenanței investiției în perioada de
durabilitate
• Depunerea în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a
contractului de finanțare la sediul OI/în aplicația electronică
MySMIS a documentației de achiziție a contractului de lucrări,
pentru proiectele a căror lucrări au fost începute
• Prezentarea extrasului de carte funciară actualizat cu
înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (acolo
unde este cazul) cel mai târziu până la data emiterii AC, dar
nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a
contractului de finanțare
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