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Regional Vest 

 
Soluționare 
propunere 

 

1.  

 

„Dezvoltarea de cursuri acreditate, cu 
conținut îmbunătățit, și adaptate 
cerințelor pieței - Nu se acrediteaza 
cursurile ci specializarile care trebuie sa si 
necesare pe piata muncii.  Acreditarea se 
face dupa niște ani de desfășurare, timp, 
cca ¾ ani  in care posibilii studenți dau 
examen de absolvire si trebuie sa 
promoveze un procent ridicat intr-o alta 
universitate.  Acest proces9 pana la 
acreditare durează nimim cca 7 ani. Cum 
se vor încadra?” 

Ca urmare a finalizării consultării publice, AM PRV 
analizează oportunitatea reformulării acestei activități 
după cum urmează: ”sprijinirea cursurilor existente prin 
îmbunătățirea conținutului și adaptarea la cerințele pieței, 
precum și dezvoltarea de noi programe de master.” 

Abordarea va fi decisă și în baza finalizării mapării 
nevoilor regionale ale instituţiilor de învăţământ 
superior de stat. Precizăm că pentru verificarea 
îndeplinirii acestei activități în procesul de 
implementare, ghidul solicitantului de finanțare va 
cuprinde precizări explicite. 

Solicitarea este 
preluată. 

2.  „Comunicare și vizibilitate - este 
specificată ca si cheltuiala indirecta dar 
este obligatorie.  In tabelul de evaluare nu 
este trecuta   ca si *costuri indirect*” 

Referitor la cheltuielile cu informarea și publicitatea, 
precizăm următoarele: 

• Activitățile și cheltuielile cu informarea și 
publicitatea proiectului sunt obligatorii și vor face 
obiectul prevederilor contractului de finanţare, 
fiind urmărite în cadrul procesului de 
implementare.  Tocmai din acest considerent, în 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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cadrul grilei de evaluare și selecție nu există un 
criteriu distinct pentru verificarea acestei 
activități, respectiv cheltuieli, detalii referitoare 
la acestea regăsindu-se în format extins în cadrul 
Ghidului solicitantului de finanțare și în cadrul 
Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile. 

• Împreună cu cheltuielile aferente Comisioanelor, 
cotelor și taxelor, Consultanței/Managementului 
de proiect pentru obiectivul de investiții, și 
Auditului financiar extern, acestea reprezintă 
costuri indirecte, eligibile în pondere de maxim 
5% din valoarea eligibilă a costurilor directe, 
definite în conformitate cu prevederile capitolului 
2.3 din Ghidul solicitantului de finanțare (GSF). 

3.  „Cheltuiala neeligibila: cheltuielile cu 
achiziționarea autovehiculelor și a 
mijloacelor de transport” - Sunt 
specializari care au nevoie pentru 
procesul de invatamant si cel de 
cercetare , cred ca ar trebui solicitat 
motivul si la sfarsitul ghidului sa se 
treaca*cu exceptia situatiei candt sun 
strict necesare procesului de invatamant 
si cercetare* 

Referitor la cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor 
și a mijloacelor de transport, precizăm ca acestea vor 
rămâne încadrate în categoria cheltuielilor 
neeligibile, indiferent de tipologiile de specializare pe 
care instituţiile de învăţământ superior de stat le oferă, 
având în vedere că acest tip de activitate și cheltuială nu 
reprezintă unul din obiectivele Intervenției Regionale 
6.1.D Universități, în cadrul Programului Regional (PR) 
Vest 2021-2027 aprobat. Totuși, în contextul necesității 
unor dotări sau echipamente specifice pentru anumite 
specializări sau profile tehnico-aplicative,  precum 
simulatoare auto,  acestea pot constitui cheltuieli 
eligibile. În ghidul solicitantului de finanțare se va 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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include această detaliere, la capitolul 2.2 Eligibilitatea 
proiectului, punctul 2.2.1. 

4.  ”Unele spații vor intra în procesul de 
reamenajare/reabilitare, etc., iar pentru 
alte spații (care fie corespund, fie vor fi 
amenajate din alte fonduri) nu vor fi 
solicitate fonduri de reamenajare.  

Întrebarea este: pentru toate spațiile 
declarate în proiect, pentru care se solicită 
componenta de dotări, trebuie sa existe și 
componenta de amenajare ? Este o 
legătură biunivocă între acestea? 
Menționam că toate spațiile aparțin 
aceleiași cărți funciare cu același 
proprietar.” 

Finanțarea investițiilor pentru dotarea si amenajarea 
infrastructurii educaționale nu este condiționată de 
existența unor investiții, propuse în cadrul aceluiași 
proiect, pentru amenajarea spațiilor în care vor fi 
instalate activele corporale și necorporale, aferente 
activităților de dotare/amenajare, cu mențiunea că, 
indiferent de particularitățile proiectelor propuse spre 
finanțare, din punct de vedere a cheltuielilor eligibile, se 
păstrează obligativitatea respectării criteriului 2.2.8, de la 
secțiunea 2.2. Eligibilitatea proiectului, privind locația de 
implementare a proiectului, respectiv:  

”Locația de implementare a proiectului: 

a) este adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv: 

• este racordată la toate utilitățile necesare 
funcționării (energie electrică, alimentare cu apă, 
canalizate, gaze naturale – dacă este cazul), în cazul 
în care realizarea branșamentelor/racordurilor nu 
face obiectul proiectului; 

• nu este ocupată de alți utilizatori; 

• nu este ocupată cu alte bunuri care nu au legătură 
cu investiția sau activitatea derulată de solicitantul 
de finanțare, pentru care solicită finanțare; 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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• nu prezintă degradări incompatibile cu realizarea 
investiției propuse pentru acele elemente care nu 
fac obiectul investițiilor prin proiectul depus; 

• nu prezintă un grad de uzură avansat pentru acele 
elemente care nu fac obiectul investițiilor prin 
proiectul depus, etc. 

b) corespunde cu descrierea din cererea de finanțare și 
documentația tehnico-economică.” 

5.  Referitor la proprietatea asupra terenului, 
condiția de proprietate a terenului este o 
condiție de eligibilitate? In sensul că, 
proprietarul construcțiilor este o instituție 
publica/Universitatea Politehnica 
Timișoara, însă pentru terenul este 
proprietar Primăria Timișoara, domeniu 
public. Cum este interpretat, in acest caz, 
in care corpul/corpurile de clădire 
aparțin/e beneficiarului (UPT), iar terenul 
este in proprietatea Primăriei Timișoara, 
beneficiarul având drept de folosință 
asupra acestuia în baza unui contract și a 
unei Hotărâri a Consiliului Local? 

Referitor la mențiunea din Ghidul solicitantului de 
finanțare (GSF)  conform căreia ”La momentul depunerii 
proiectului solicitantul de finanțare trebuie să 
dețină dreptul de proprietate/ 
administrare pentru clădirea publică/clădirile publice 
propusă/e a fi finanțată/e prin intermediul proiectului”, vă 
comunicăm faptul că în vedere  asigurării perenității 
investițiilor finanțate din fonduri europene, în 
conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului nr. 1060/2021, precum și  având 
în vedere specificul investițiilor în infrastructură 
aferente Programului Regional (PR) Vest 2021-2027,  la 
punctul 2.1.5 și 2.2.3 din GSF se va include următorul 
paragraf: 

”În cazul proiectelor cu lucrări de execuție, drepturile 
asupra imobilului - teren şi/sau construcţii, trebuie să 
permită solicitantului de finanţare obţinerea Autorizației 
de Construire în conformitate cu prevederile Legii nr. 

Solicitarea este 
preluată. 
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50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,și cu cele ale Ordinului nr. 839  din 12 octombrie 
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții. De asemenea, precizăm faptul că 
prin PR Vest nu se finanțează intervenții asupra 
construcțiilor provizorii.  

Prin urmare, pentru proiectele care implică realizarea de 
lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu 
autorizării, solicitantul trebuie să dovedească deținerea 
unuia din următoarele drepturi reale: dreptul de 
proprietate, dreptul de administrare, dreptul de 
concesiune, având ca obiect terenuri aflate în domeniul 
public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-
teritoriale, dreptul de superficie. În cazul lucrărilor care se 
supun autorizării, Autorizația de construire trebuie să fie 
emisă în baza unuia din aceste drepturi, dovedit prin 
întabulare. AMPRV își rezervă dreptul de a verifica pe site-
ul ANCPI.ro dovada întabulării proprietății.” 

Precizăm că  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede la Art. 1: ”(1) Executarea 
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei 
autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în 
condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept 
real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - 
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identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu 
dispune altfel”. 

În concluzie, în cazul în care prin investiția propusă se 
intervine cu lucrări de execuție care necesită AC, inclusiv 
pe teren, este necesar ca solicitantul de finanțare să 
dețină unul din drepturile menționate mai sus, în baza 
căruia să poată obține Autorizația de construire. 

Suplimentar, infrastructura (teren și/sau clădire, după 
caz) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de 
lucrări de construcţii, conform precizărilor din 
GSF, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

• Nu este afectată de limitări legale, convenționale, 
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile 
cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite 
legale, convenționale etc). 

• Nu este afectată de dezmembrăminte ale 
dreptului de proprietate. 

• În accepțiunea AM PRV, servituțile care nu 
afectează posibilitatea realizării activităților 
proiectului nu vor conduce la respingerea cererii 
de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 
contractare. (de ex. servitutea de trecere). Fiecare 
caz în parte va fi analizat la nivelul AM PR Vest în 
cadrul etapei de verificare. Ulterior contractării 
proiectului, este permisă ipotecarea 
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obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele 
mobile sau imobile, în condițiile stricte ale 
prevederilor contractuale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

• Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare 
la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia 
juridică a imobilului, având ca obiect contestarea 
dreptului invocat de solicitant pentru realizarea 
proiectului în conformitate  cu criteriul de 
eligibilitate aferent. 

• Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau dreptului comun. 

6.  În situația în care echipamentele propuse 
presupun un consum mai mare de 
energie și un sistem de instalații electrice 
de performanțe mai ridicate decât cele 
existente, așadar este necesară înlocuirea 
traseelor interioare și a sistemului de 
instalații electrice interioare, ne punem 
următoarea întrebare: aceste 
componente, care fac obiectul condiției 
de funcționare a echipamentelor 
propuse, pot intra în categoria de 
echipamente și dotări? 

În cazul proiectelor care vizează exclusiv 
dotarea/echiparea infrastructurii educaționale, lucrările 
detaliate - de ”înlocuiri de trasee interioare a sistemului de 
instalații electrice și a sistemului de instalații electrice 
interioare”, nu pot fi asimilateactivității de echipare și 
dotare, nu sunt eligibile în cadrul cheltuielilor aferente 
cu dotarea și echiparea, nici la capitolului 4.2. - Montaj 
utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, din 
devizul general elaborat în conformitate cu HG nr. 907 din 
29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice.  

Solicitarea nu este 
preluată. 
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Investițiile la care faceți trimitere reprezintă lucrări de 
execuție, eligibile în procent de maxim 40% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

Prin intermediul acestei Intervenții regionale se 
finanțează investiții: 

• în dotare/echipare a infrastructurii de învățământ 
și lucrări de construcție de tipul modernizare/ 
reabilitare care se supun autorizării; 

sau 

• în dotare/echipare a infrastructurii de învățământ 
și lucrări de construcție care nu se supun 
autorizării. 

Decizia privind necesitatea emiterii AC pentru lucrările 
la care faceți trimitere: ”înlocuirea de trasee interioare și a 
sistemului de instalații electrice interioare”, aparține 
emitentului legal al Autorizației de construire. 

7.  Referitor la specificația: „Proiectele care au 
făcut obiectul unui contract de lucrări de 
investiții anterior, pentru care nu a fost 
realizată recepția finală, sau pentru care a 
fost reziliat contractul de finanțare din 
fonduri publice, pentru aceeași investiție”, 
întrebarea este: daca pentru un anumit 
obiectiv (laborator sau sala de curs) exista 
lucrări de modernizare si reabilitare care 

Referința din ghid face trimitere la situația în care același 
proiect care se depune spre finanțare în cadrul PR Vest, 
ar fi obținut anterior o altă finanțare pentru care a 
semnat contract de execuție lucrări, însă investiția nu a 
fost recepționată, iar proiectul se 
redepune pentru finanțare în cadrul PR Vest 2021 - 2027. 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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nu au fost încheiate printr-un proces 
verbal de recepție  finala, obiectivul 
(laboratorul sau sala de curs) în cauza este 
eligibil pentru dotare și amenajare astfel 
încât să nu fie considerata dublă 
finanțare? Menționam faptul că lucrările 
de amenajare pe care dorim să le 
propunem acum vor fi diferite față de cele 
prevăzute în proiectul de modernizare 
anterior pentru care, din motive obiective, 
nu a fost încheiat procesul verbal de 
recepție finală la terminarea lucrărilor. 

Acest lucru însemnă mai precis accesarea unei noi 
finanțări pentru o investiție deja finanțată, dar care nu a 
fost finalizată, respectiv recepționată. 

Dacă totuși investiția propusă prin PR Vest nu este 
aceeași cu cea pentru care nu a fost realizată recepția de 
lucrări, ci doar locația este aceeași, iar activitățile 
propuse sunt diferite de cele din primul proiect și nu 
afectează investiția aflată în derulare, activitățile pot fi 
eligibile. 

  

 

8.  Ce presupune acest obiectiv specific - 
implementarea de “dezvoltarea de noi 
specializări”, respectiv „colaborarea cu 
mediul economic”? Este un criteriu de 
eligibilitate? Care este termenul de creare 
de noi specializări? 

Ca urmare a finalizării consultării publice, AM PR 
Vest analizează oportunitatea reformulării acestei 
activități după cum urmează: ”sprijinirea cursurilor 
existente prin îmbunătățirea conținutului și adaptarea la 
cerințele pieței, precum și dezvoltarea de noi programe de 
master.” 

Abordarea va fi decisă și în baza rezultatelor finalizării 
mapării nevoilor regionale ale instituţiilor de învăţământ 
superior de stat.  

Precizăm că pentru verificarea îndeplinirii acestei 
activități în procesul de implementare, ghidul va 
cuprinde precizări explicite. 

Solicitarea este 
preluată. 
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9.  Demolarea unui corp alipit unei 
construcții (pentru care exista expertiză 
tehnică) și reconstruirea corpului de 
clădire se consideră extindere sau se 
consideră construcție nouă? Știm că prin 
prezentul ghid nu se finanțează 
construcțiile noi. 

Precizăm că în urma finalizării procesului de consultare 
publică, în scopul corelării cu prevederile Programului 
Regional Vest 2021-2027 aprobat, tipologia de activități 
eligibile detaliate în cadrul Ghidului solicitantului de 
finanțare se va modifica prin eliminarea din categoria 
activităților eligibile a lucrărilor de extindere, după cum 
urmează: 

”Prin prezentul apel de proiecte vor fi eligibile doar 
”investiții specifice de modernizare/ reabilitare/echipare/ 
dotare a infrastructurii educaționale și investiții referitoare 
la servicii de creștere a calității și de accesibilitate la 
educație, inclusiv pentru dezvoltarea de noi specializări, 
conform principiilor Pilonului European al Drepturilor 
Sociale, în flexibilitatea FEDR / FSE+. 

Lucrările de modernizare/reabilitare a infrastructurii de 
învățământ vor fi eligibile în procent de maxim 40% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Cheltuielile pentru reabilitarea energetică nu sunt 
eligibile, existând un apel dedicat pentru acest tip de 
intervenții. De asemenea, cheltuielile cu întreținerea și 
reparațiile sunt considerate neeligibile. ” 

Solicitarea nu este 
preluată. 

10.  Ce se întâmpla cu proiectele care 
conform legii 50/91 actualizata in 2022, art. 
11, punctul 1 litera j, respectiv art. 11, punctul 
2; literele, b, c, d, implică realizarea de 
lucrări de construcții care nu se supun 

În corelare cu criteriul 2.2.1 de la secțiunea 2.2. – 
Eligibilitatea proiectului, prin intermediul prezentei 
Intervenții regionale se finanțează investiții care 
presupun: 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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autorizării? In acest caz va lipsi autorizația 
de construire. Autorizația de construire 
fiind un document obligatoriu la 
depunere. 

• dotarea/echiparea infrastructurii de învățământ, 
lucrări de construcție de tipul modernizare/ 
reabilitare care se supun autorizării și investiții 
referitoare la servicii de creștere a calității și de 
accesibilitate la educație, inclusiv pentru 
dezvoltarea de noi specializări, conform 
principiilor Pilonului European al Drepturilor 
Sociale, în flexibilitatea FEDR / FSE+. 

            sau 

• dotarea/echiparea infrastructurii de învățământ, 
lucrări de construcție care nu se supun autorizării 
și investiții referitoare la servicii de creștere a 
calității și de accesibilitate la educație, 
inclusiv pentru dezvoltarea de noi specializări, 
conform principiilor Pilonului European al 
Drepturilor Sociale, în flexibilitatea FEDR / FSE+. 

Pentru proiectele care vizează dotarea/echiparea 
infrastructurii de învățământ și lucrări de construcție 
care nu se supun autorizării, autorizația de construire nu 
reprezintă un document obligatoriu.  

Astfel, în cazul în care proiectul implică realizarea de 
lucrări de construcții care nu se supun autorizării, în 
conformitate cu prevederile din GSF, punctul 3.3.18., 
capitolul 3.3. - Documentația necesară finanțării, 
solicitantul de finanțare are obligația transmiterii Adresei 
primăriei privind faptul că lucrările de construire propuse 
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nu se supun autorizării. Precizăm faptul că aceste 
cheltuieli sunt eligibile în măsura în care nu reprezintă 
lucrări de întreținere și reparații, ci lucrări de 
modernizare care nu necesită AC. 

11.  La ce lucrări se face referire în ghidul 
specific, subcapitolul 3.3.18. La studiile de 
oportunitate sau /și la lucrările de 
construire fără autorizație de construire? 

Adresa primăriei privind faptul că lucrările de construire 
propuse nu se supun autorizării, la momentul depunerii 
cererii de finanțare, prevăzută la punctul 3.3.18., capitolul 
3.3. Documentația necesară finanțării este solicitată în 
cazul proiectelor care presupun lucrări de construire fără 
autorizație, definite conform legii 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările și completările ulterioare. În cazul 
proiectelor exclusiv de dotare și echipare, Adresa 
primăriei privind faptul că lucrările de construire 
propuse nu se supun autorizării se va solicita în cazul 
acelor echipamente care necesită un 
montaj pentru care se intervine asupra infrastructurii 
construite. 

Solicitarea nu este 
preluată. 

12.  În cadrul ghidului in cadrul subcapitolului 
3.3.19, la zona de atenționare se face 
referire la un subcapitol (3.3.25) care nu se 
regăsește in ghid. Ce prevede acest 
subcapitol? 

Trimiterea la sub-capitolul 3.3.25 este o eroare de 
tehnoredactare, atenționarea făcând referire la punctele 
a) și b) ale sub-capitolului 3.3.19. În acest sens, în noua 
versiune a Ghidului solicitantului de finanțare (GSF), 
atenționarea de la sub-capitolul 3.3.19 va avea 
următoarea formă: 

”Atenție! Netransmiterea, la momentul depunerii cererii 
de finanțare a cel puțin unui document din documentele 

Solicitarea este 
preluată. 
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obligatorii de la punctele 3.3.19, lit. a) și b) conduce la 
RESPINGEREA de la finanțare a proiectului, fără 
posibilitatea de a se solicita clarificări.” 

13.  Vor fi finanțate reparații? Diferența dintre 
reparații și reabilitare fiind extrem de fină 
(ambele tipuri de intervenție însemnând 
aducere la stadiul pentru care au fost 
proiectate lucrările inițial) 

În cadrul prezentului apel de proiecte,  lucrările de 
întreținere și reparații, nu pot fi activități eligibile, 
cheltuielile aferente fiind considerate neeligibile, din 
următoarele considerente: 

a) Prevederile Programului Regional Vest 2021  - 2027, 
referitoare la tipurile de lucrări finanțate în 
cadrul Priorității 6 - O regiune educată și atractivă; 

b) Definițiile tipologiilor de lucrări care fac 
obiectul finanțărilor acordate prin PR Vest 2021-2027, 
conform legislației în vigoare și care se vor regăsi în 
cadrul glosarului de termeni specifici, anexă la ghidul 
solicitantului de finanțare diferențiază aceste 
tipologii de lucrări, după cum urmează: 
• Lucrări de modernizare: reprezintă lucrările care 

urmăresc aducerea construcției la parametri 
superiori celor inițiali și includ înlocuirea 
structurilor sau elementelor depășite cu altele 
corespunzătoare nivelului tehnic actual. (GE 032-
97 - Normativ privind executarea lucrărilor de 
întreținere și reparații la clădiri și construcții 
speciale); 

• Lucrări de reabilitare: reprezintă orice fel de lucrări 
de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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performanţelor de siguranţă şi exploatare a 
construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor 
aferente, în scopul prelungirii duratei de 
exploatare prin aducerea acestora la nivelul 
cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege. 
(Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții); 

• Lucrări de reparații: reprezintă refacerea sau 
înlocuirea de elemente, detalii sau părți de 
construcții și instalații ieșite din uz, ca urmare a 
exploatării normale sau acțiunii agenților de 
mediu, conform GE 032-97-Normativ privind 
executarea lucrărilor de întreținere și reparații la 
clădiri și construcții speciale. 

c) Tipologiile indicatorilor de realizare și 
rezultat aferenți acestui tip de investiție în cadrul 
Programului Regional Vest 2021-2027 aprobat de 
Comisia Europeană, respectiv:   
• RCO 67 - Capacitatea sălilor de clasă din 

structurile educaționale noi sau 
modernizate, pentru care se menționează: 
”Facilitățile de învățământ, cum ar fi școlile și 
universitățile, pot fi nou construite sau 
modernizate. Indicatorul nu acoperă reabilitarea 
energetică sau întreținerea și reparațiile.” 

• RCR 71 - Număr anual de utilizatori ai structurilor 
educaționale noi sau modernizate, pentru care se 
menționează: ”Facilitățile de învățământ, cum ar fi 
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școlile și universitățile, pot fi nou construite sau 
modernizate. Indicatorul nu acoperă reabilitarea 
energetică sau întreținerea și reparațiile.” 

• PSR 04 - Numărul de utilizatori ai structurilor 
educaționale de masă, noi sau modernizate, care 
aparțin grupurilor vulnerabile/marginalizate. 

14.  Dacă pe un corp de clădire în extrasul de 
carte funciară este intabulat de exemplu 
P+3E+M dar el în realitate este P+3E+2M, 
sunt investițiile eligibile pe acel corp daca 
nu se intervine și la ce-a de-a doua 
mansardă? 

În corelare cu răspunsurile de la întrebările 4 și 5, 
dovedirea dreptului solicitantului de a realiza investiția 
propusă cade în stricta responsabilitate a solicitantului 
de finanțare și se face, în funcție de tipologia de proiect 
precizată la răspunsul de la întrebarea 10, prin raportare 
la prevederile capitolului 3.3 - Documentația necesară 
finanțării, punctele 3.3.6 și 3.3.7 care vor fi reformulate și 
completate cu următoarele informații: 

„Pentru proiectele de dotare și echipare: Solicitantul de 
finanțare trebuie să demonstreze faptul că este titularul 
unui drept real principal sau a unui drept de creanţă, aşa 
cum apar aceste drepturi menţionate în Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în secţiunea dedicată învăţământului 
superior. Dovedirea deținerii dreptului se face prin 
transmiterea documentelor prin care a fost conferit 
dreptul solicitantului de finanțare, în cazul drepturilor de 
creanță (contract/decizie/hotărâre de dare în folosință, 
închiriere, etc), iar în cazul drepturilor reale, se va transmite 
un tabel centralizator al numerelor cadastrale, conform 

Solicitarea este 
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Anexei 19 la Ghidul solicitantului de finanțare. În acest 
ultim caz, AM PR Vest va verifica îndeplinirea criteriului în 
baza protocoalelor încheiate cu ANCPI, 
care va asigura accesul la cărțile funciare pentru imobilele 
care fac obiectul proiectului.  

Pentru proiecte care implică realizarea de lucrări de 
construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării, 
solicitantul trebuie să dovedească deținerea unuia din 
următoarele drepturi reale: dreptul de proprietate, 
dreptul de administrare, dreptul de concesiune având ca 
obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al 
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul 
de superficie. În cazul lucrărilor care se supun autorizării, 
Autorizația de construire trebuie să fie emisă în baza unuia 
din aceste drepturi, dovedit prin intabulare. AM PR Vest își 
rezervă dreptul de a verifica pe site-ul ANCPI.ro dovada 
intabulării proprietății” 

În ambele cazuri, solicitantul de finanțare trebuie să 
dovedească dreptul de a realiza investiția propusă prin 
cererea de finanțare, începând cu data depunerii 
acesteia, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și 
contractare, pe perioada de implementare și durabilitate 
a contractului de finanțare - 5 ani de la efectuarea plății 
finale către beneficiar. 

De asemenea, precizăm că prevederea referitoare la 
faptul că ”se acceptă înscrierea provizorie în cartea 
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funciară doar a dreptului de proprietate publică, urmând 
ca în eventualitatea semnării contractului de finanţare, 
beneficiarul să finalizeze demersurile necesare înscrierii 
definitive în maxim 12 luni de la semnarea contractului de 
finanţare. În caz contrar, contractul se va rezilia” va fi 
eliminată în totalitate din cadrul Ghidului solicitantului 
de finanțare.  

În conformitate cu cele precizate mai sus, 
dacă pentru investiția propusă solicitantul de finanțare 
nu poate dovedi deținerea dreptului de a realiza 
investiția, în conformitate cu prevederile ghidului 
specific, și implicit în cazul proiectelor care implică 
lucrări de execuție care se supun autorizării, nu poate 
obține Autorizația de Construire, după caz, proiectul va fi 
respins de la finanțare sau cheltuielile aferente 
corpului/secțiunii de clădire aflat în situația descrisă mai 
sus vor constitui cheltuieli neeligibile. 

15.  Proiectul prezintă Autorizație de 
construire emisă pentru realizarea 
investiției, inclusiv dacă este cazul, 
Autorizație de desființare, în termen de 
valabilitate - dacă nu este emis ordinul de 
începere a lucrărilor, iar imobilul 
îndeplinește cumulativ condițiile din 
cadrul Anexei 2 - Declarația de asumare. 
Atenție! în etapa de evaluare și selecție se 
verifică dacă solicitantul de finanțare are 

Referitor la mențiunea din Ghidul solicitantului de 
finanțare (GSF)  conform căreia ”La momentul depunerii 
proiectului solicitantul de finanțare trebuie să 
dețină dreptul de proprietate/administrare pentru 
clădirea publică/clădirile publice propusă/e a fi finanțată/e 
prin intermediul proiectului”, vă comunicăm faptul că 
necesitatea asigurării perenității investițiilor finanțate 
din fonduri europene, în conformitate cu art. 65 din 
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului 
nr. 1060/2021, precum și  având în vedere specificul 

Solicitarea este 
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dreptul de a interveni asupra imobilelor în 
cadrul proiectului, în conformitate cu 
mențiunile cadrul autorizației de 
construire și autorizației de desființare, 
dacă este cazul. Autorizația de construire 
trebuie să fie emisă în baza dreptului de 
proprietate dovedit prin intabulare. 
AMPRV își rezervă dreptul de a verifica pe 
site-ul ANCPI.ro dovada intabulării 
proprietății. 

Având în vedere că la secțiunea 2.1.5 este 
stipulat că "Solicitantul de finanțare 
trebuie să demonstreze faptul că este 
titularul unui drept real principal sau al 
unui drept de creanță, așa cum apar ele 
menționate în Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în secțiunea dedicată 
învățământului superior." Iar Art.226. - 
(l)din Legea nr. 1/2011 prevede 
"Universitățile de stat sau particulare au 
patrimoniu propriu, pe care il gestionează 
conform legii. 

(2) Drepturile pe care le au universitățile 
asupra bunurilor din patrimoniul propriu 
pot fi drepturi reale, după caz, drept de 
proprietate sau dezmembrăminte ale 

investițiilor în infrastructură aferente Programului 
Regional (PR) Vest 2021-2027,  la punctul 2.1.5 și 2.2.3 din 
GSF se va include următorul paragraf: 

”În cazul proiectelor cu lucrări de execuție, drepturile 
asupra imobilului - teren şi/sau construcţii, trebuie să 
permită solicitantului de finanţare obţinerea Autorizației 
de Construire în conformitate cu prevederile Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare și cele ale Ordinului nr. 839  din 12 octombrie 
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții. De asemenea, precizăm faptul că 
prin PR Vest nu se finanțează intervenții asupra 
construcțiilor provizorii.  

Prin urmare, pentru proiecte care implică realizarea de 
lucrări de construcții care se supun autorizării, solicitantul 
trebuie să dovedească deținerea unuia din următoarele 
drepturi reale: dreptul de proprietate, dreptul de 
administrare, dreptul de concesiune având ca obiect 
terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau 
unităților administrativ-teritoriale, dreptul de superficie. 
Autorizația de construire trebuie să fie emisă în baza unuia 
din aceste drepturi, dovedit prin intabulare. AMPRV își 
rezervă dreptul de a verifica pe site-ul ANCPI.ro dovada 
intabulării proprietății.” 
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acestuia, uz, uzufruct, servitute si 
superficie, potrivit dispozițiilor Codului 
civil, drept de folosința dobândit prin 
închiriere, concesiune, comodat si altele 
asemenea ori drept de administrare, in 
condițiile legii. 

Considerăm că nu ar trebui limitată 
obținerea autorizației de construcție doar 
în baza dreptului de proprietate. 
Universitățile au în patrimoniu terenuri și 
clădiri în baza unui drept de folosință (pe 
termen lung-peste 40 ani) sau de 
administrare, pe baza cărora pot interveni 
asupra activelor în cauză, cu acordul 
proprietarului. 

Precizăm că  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede la art. 1*) (1) Executarea 
lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei 
autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în 
condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept 
real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - 
identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu 
dispune altfel. 

Suplimentar, infrastructura (teren și/sau clădire, după 
caz) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de 
lucrări de construcţii, conform precizărilor din 
GSF, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

• Nu este afectată de limitări legale, convenționale, 
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile 
cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite 
legale, convenționale etc). 

• Nu este afectată de dezmembrăminte ale 
dreptului de proprietate. 

• În accepțiunea AM PRV, servituțile care nu 
afectează posibilitatea realizării activităților 
proiectului nu vor conduce la respingerea cererii 
de finanțare din procesul de evaluare, selecție și 
contractare. (de ex. servitutea de trecere). Fiecare 
caz în parte va fi analizat la nivelul AM PRV în 
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cadrul etapei de verificare. Ulterior contractării 
proiectului, este permisă ipotecarea 
obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele 
mobile sau imobile, în condițiile stricte ale 
prevederilor contractuale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

• Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare 
la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia 
juridică a imobilului, având ca obiect contestarea 
dreptului invocat de solicitant pentru realizarea 
proiectului în conformitate  cu criteriul de 
eligibilitate aferent. 

• Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau dreptului comun. 

16.  Referitor la punctul 2.2. Eligibilitatea 
proiectului, subpunctul 2.2.1. Tipuri de 
activități eligibile litera a) considerăm 
absolut necesar includerea amfiteatrelor, 
aulelor și a sălilor de seminar alături de 
laboratoare, deoarece activitățile de 
predare cu studenții sunt derulate în 
cadrul amfiteatrelor, aulelor, săli de 
seminar și/sau laboratoarelor ca 
infrastructură educațională. 

Propunerea transmisă va fi inclusă în noua versiune a 
Ghidului solicitantului de finanțare (GSF) la punctul 2.2. 
Eligibilitatea proiectului, subpunctul 2.2.1., iar paragraful 
va avea următoarea formă:  

a) Dotarea cu active corporale: mobilier și 
echipamente necesare spațiilor universitare în cadrul 
cărora se desfășoară acte educaționale, în acord cu 
noile tendințe educaționale și tehnologice; 

 

 

Solicitarea este 
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17.  Având în vedere faptul că instituțiile de 
învățământ superior de stat realizează 
demersuri continue de inserție a 
absolvenților pe piața muncii prin 
organizarea și desfășurarea programelor 
de practică în parteneriat cu sectorul 
public/privat, practica fiind disciplină 
inclusă în planurile de învățământ, 
considerăm oportun ca în cadrul 
prezentului ghid să fie introduse și stagiile 
de practică, utilizându-se sintagma: stagii 
de practică și/sau internship 

În conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica 
elevilor şi studenţilor, Art. 9. ”Activitatea de practică 
inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi 
constituie condiţie de promovare”, și Art. 25. – ”Activitatea 
de practică a elevilor şi studenţilor este finanţată de la 
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
pentru specializările care au practica prevăzută în 
planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie”. Astfel, 
universitățile de stat au obligația asigurării stagiilor de 
practică pentru toți studenții înscriși la specializări care 
au practica prevăzută în planurile de învăţământ. 

În cadrul prezentului apel de proiecte se urmărește 
acordarea unui sprijin financiar prin măsuri de tipul FSE+ 
în scopul facilitării pentru studenți, în calitatea acestora 
de beneficiari finali ai investițiilor, a tranziției de la 
educație la un loc de muncă.  În acest sens, AM PRV a 
propus ca și activități eligibile în cadrul ghidului 
”internship-uri” remunerate, bazate pe încheierea de 
parteneriate pentru asigurarea unor stagii de internship 
cu actori din cadrul sectorului public/privat. Astfel, noile 
oportunități de internship pentru studenții universității, 
rezultate ca urmare a implementării proiectului, au 
scopul de a veni în completarea stagiilor de practică 
obligatorii, prevăzute de Legea nr. 258/2007 și de a 
sprijini într-o formă foarte aplicată inserția pe piața forței 
de muncă a studenților calificați. În cazul identificării de 
măsuri suplimentare de acest tip, care pot fi incluse ca și 
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cheltuieli eligibile, vă rugăm să transmiteți o propunere 
în acest sens. 

Forma de ghid lansată în consultare publică va fi 
actualizată de către AM PRV prin uniformizarea și 
corelarea informațiilor referitoare la ”internship” și 
eliminarea tuturor referințelor la ”practică”. 

18.  ”Punctul 2.4.3. Capacitatea solicitantului 
de a implementa proiecte de investiții 
este demonstrată pentru: 

2. Universități și alte instituții publice 
locale: 

b) Gradul de autofinanțare din venituri 
proprii > 30%. 

Conform Legii Educației nr 1/2011 articolul 
222 punctul (6) Toate resursele de 
finanțare ale universităților de stat sunt 
venituri proprii. Pe cale de consecință, 
gradul de autofinanțare a universităților 
este de 100%. 

În cazul în care Gradul de autofinanțare 
din venituri proprii pentru universități se 
calculează conform formulei specificate 
în cadrul Ghidului solicitantului de 
finanțare, procentul de 30% este un 
procent mult prea mare, deoarece 

Ca urmare a finalizării consultării publice, AM PRV va 
analiza oportunitatea modificării pragului minim al 
gradului de autofinanțare pentru solicitanții eligibili din 
cadrul prezentului apel de proiecte, cu mențiunea că 
raportarea la un prag de 10% este irelevant în contextul 
analizei calității acestui tip de proiecte. De asemenea, 
precizăm că aceste praguri au fost utilizate și pentru 
accesarea finanțărilor anterioare din cadrul POR 2014-
2020 în vederea dovedirii capacității financiare a 
solicitantului și a sustenabilității investiției. 

Cu toate acestea, înțelegem constrângerile generate de 
contextul detaliat de dumneavoastră, iar  în cazul în care 
considerați oportună înlocuirea acestui indicator propus 
cu un alt indicator care să măsoare cerințele de 
capacitate și sustenabilitate financiară ale solicitantului 
și investiție, vă adresăm invitația de a ne transmite o 
propunere în acest sens. 
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universitățile nu desfășoară activități 
economice sau comerciale, ci veniturile 
proprii obținute de acestea sunt din 
taxele percepute studențiilor admiși la 
locurile cu taxă sau din proiecte. Bugetul 
alocat de către Ministerul Educației 
pentru finanțarea universităților este un 
buget care a avut o evoluție crescătoare 
în ultimii ani. Taxele de studii au rămas la 
același nivel în ultimii ani, iar numărul 
studenților la locurile cu taxă nu a avut o 
evoluție crescătoare, procentul de 30% 
grad de autofinanțare din veniturile 
proprii fiind un procent prea mare, care 
nu poate fi atins de către universități 
conform formulei de calcul precizate. 
Așadar, propunem un grad de 
autofinanțare din veniturile proprii pentru 
universități de maxim 10%.” 

19.  ”Considerăm oportun specificarea în 
Ghidul solicitantului de finanțare a 
faptului că un proiect poate include 
investiții în mai multe spații educaționale 
din diferite clădiri situate la adrese diferite, 
având în vedere faptul că se limitează 
numărul de proiecte depuse de o 
universitate la un singur proiect.” 

În contextul în care în cadrul GSF aferent IR 6.1.D – 
Universități nu există menționate anumite condiții 
limitative privind locația de implementare a proiectului, 
din punct de vedere al localizării, se subînțelege faptul 
că  un proiect poate include investiții în mai multe spații 
educaționale din diferite clădiri situate la adrese diferite. 
Pentru o mai mare claritate AM PRV va prelua 
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propunerea transmisă și va include în cadrul GSF, 
capitolul 2.2.1 următoarea atenționoare: 

”Un proiect poate include investiții în mai multe spații 
educaționale din diferite clădiri situate la adrese 
diferite, atât timp cât pentru fiecare locație, în sensul 
de adresă, sunt respectate criteriile de conformitate, 
eligibilitate și calitate aferente solicitantului, 
cheltuielilor și proiectului.” 

20.  În ceea ce privește evaluarea și 
prioritizarea proiectelor depuse spre 
finanțare nu se specifică punctaje. Vă 
rugăm să clarificați dacă finanțarea unui 
proiect depinde doar de îndeplinirea 
condițiilor de eligibilitate și vor fi finanțate 
toate proiectele depuse, sau care va fi 
modalitatea de departajare a acestora în 
cazul în care se depășește alocarea 
financiară pentru prezentul apel. 

În conformitate cu prevederile metodologice aplicabile 
prezentului apel de proiecte, facem următoarele 
precizări: 

Prioritizarea proiectelor la nivel regional se va realiza 
prin: 

• Realizarea în prealabil a unei cartografieri a 
nevoilor universităților publice din cadrul Regiunii 
Vest, în baza unor criterii obiective care au în 
vedere următoarele: integrarea pe piața muncii a 
studenților, numărul de studenți, nevoile mapate 
la nivelul fiecărei facultăți, capacitatea de inserție 
și impactul social în regiune, prin parteneriate, 
proiecte, colaborări cu mediul public și privat, 
performanța în cercetare, etc. 

• Finanțarea tuturor Universităților de stat din 
cadrul Regiunii Vest, condiție formulată în Ghidul 
solicitantului de finanțare, la capitolul 2.1 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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Eligibilitatea solicitantului de finanțare: Un 
solicitant de finanțare poate depune și obține 
finanțare pentru un singur proiect în cadrul 
prezentului apel. 

• Definirea bugetului alocat fiecărei universități se 
va realiza în contextul procesului de prioritizare, în 
temeiul unei metodologii pre-stabilite și agreate 
de comun acord de către toți solicitanții eligibili. 
Metodologia va lua în considerare o serie de 
variabile reprezentative pentru evaluarea stării de 
fapt a universității și a necesității acesteia de 
finanțare, precum gradul de atractivitate sau 
gradul de congruență cu piața muncii 

• Pe lângă stabilirea bugetului aferent fiecărei 
Universități, în cadrul mapării va fi generată și o 
listă predefinită a proiectelor prioritare selectate 
de Universități pentru a fi depuse în cadrul acestui 
apel. 

• Depășirea bugetului apelului de proiecte alocat 
fiecărei Universități va fi permisă doar în limita 
aferentă supracontractării, prevăzută în Ghidul 
solicitantului de finanțare. 

În baza celor precizate mai sus, între cele 7 Universități 
de la nivelul Regiunii Vest nu va exista o competiție 
ulterior depunerii cererii de finanțare și pe cale de 
consecință, nu va exista necesitatea unei departajări. 
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21.  Considerăm oportun să se specifice faptul 
că dacă un proiect a fost depus și a fost 
respins la finanțare, mai poate fi depus 
încă o dată cu completările de rigoare, în 
limita fondurilor disponibile din alocarea 
financiară. 

Referitor la propunerea transmisă, menționăm faptul că 
aceste aspecte sunt precizate în Ghidul solicitantului de 
finanțare, la capitolul 4.1.11, punctul c):  

”Rezultatul evaluării unei cereri de finanțare poate fi: 

a) acceptarea și selectarea pentru contractare a 
proiectului. 

b) acceptarea proiectului ca fiind conform administrativ, 
eligibil și conform cu criteriile de calitate 
și includerea în lista de rezervă aferentă apelului de 
proiecte. 

c) respingerea proiectului de la finanțare cu posibilitatea 
redepunerii acestuia, în cadrul aceluiași apel de 
proiecte, cu condiția respectării termenului limită, 
stabilit prin ghidul solicitantului de finanțare, cu 
posibilitatea îmbunătățirii și redepunerii.” 

Solicitarea nu este 
preluată. 

22.  Elaborarea unui Proiect tehnic și 
obținerea unei Autorizații de Construire 
este un proces destul de îndelungat, iar 
prezentul apel prevede la punctul 2.2 
Eligibilitatea proiectului subpunctul 2.2.2. 
o listă prioritară a proiectelor care până în 
prezent nu a fost elaborată. Vă rugăm să 
aveți în vedere elaborarea acestei liste cât 
mai curând posibil și lansarea apelului la 

AM PRV are în vedere asigurarea unei perioade optime 
pentru pregătirea proiectelor de către solicitanții de 
finanțare, acesta fiind și unul din motivele pentru care 
Ghidul solicitantului de finanțarea (GSF) fost lansat în 
consultare publică înainte de finalizarea mapării 
regionale și a elaborării tuturor anexelor aferente: 
orientarea  solicitanților eligibili referitor la activitățile 
eligibile și condițiile de accesare a finanțării. Ulterior 
definitivării mapării și publicării variantei aprobate a GSF, 
așa cum prevede ghidul supus consultării publice, la 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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cel puțin 3 luni după elaborarea prezentei 
liste. 

capitolul 3. Transmiterea proiectului, punctul 3.1.2: 
”Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii 
de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o 
perioadă de 3 luni. ” 

23.  Având în vedere că universitățile eligibile 
sunt instituții mari care dețin clădiri de 
mari dimensiuni, solicităm modificarea 
condițiilor de eligibilitate enunțate în 
ghid (pg. 12 – 2.2 Eligibilitatea proiectului, 
2.2.1-pct. a)) în sensul includerii reparațiilor 
în cadrul listei de activități eligibile. De 
cele mai multe ori, anumite spații nu au 
nevoie decât de reparații (lucrări care nu 
necesită aprobări/autorizări, conform 
legislației) pentru ca acestea să fie 
funcționale și considerăm că în acest fel s-
ar putea răspunde nevoilor reale ale 
instituțiilor eligibile. 

În cadrul prezentului apel de proiecte, atât reabilitarea 
energetică, cât și lucrările de întreținere și 
reparații, sunt considerate activități neeligibile, 
cheltuielile aferente fiind de asemenea neeligibile, 
din următoarele considerente: 

a) Prevederile Programului Regional (PR) Vest 2021  - 
2027, referitoare la tipurile de lucrări finanțate în 
cadrul Priorității 6 - O regiune educată și atractivă; 

b) Definițiile tipologiilor de lucrări care fac 
obiectul finanțărilor acordate prin PR Vest 2021-2027, 
conform legislației în vigoare și care se vor regăsi în 
cadrul glosarului de termeni specifici, anexă la ghidul 
solicitantului de finanțare diferențiază aceste 
tipologii de lucrări: 

• Lucrări de modernizare - reprezintă lucrările care 
urmăresc aducerea construcției la parametri 
superiori celor inițiali și includ înlocuirea 
structurilor sau elementelor depășite cu altele 
corespunzătoare nivelului tehnic actual. (GE 032-
97 - Normativ privind executarea lucrărilor de 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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întreținere și reparații la clădiri și construcții 
speciale). 

• Lucrări de reabilitare - reprezintă orice fel de 
lucrări de intervenţii necesare pentru 
îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi 
exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a 
instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei 
de exploatare prin aducerea acestora la nivelul 
cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege. 
(Legea 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții). 

• Lucrări de reparații - reprezintă refacerea sau 
înlocuirea de elemente, detalii sau părți de 
construcții și instalații ieșite din uz, ca urmare a 
exploatării normale sau acțiunii agenților de 
mediu. (GE 032-97 - Normativ privind executarea 
lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și 
construcții speciale). 

c) Tipologiile indicatorilor de realizare și 
rezultat aferenți acestui tip de investiție în cadrul PR 
Vest 2021-2027 aprobat de Comisia 
Europeană, respectiv:   

• RCO 67 - Capacitatea sălilor de clasă din 
structurile educaționale noi sau modernizate, 
pentru care se menționează: ”Facilitățile de 
învățământ, cum ar fi școlile și universitățile, pot fi 
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nou construite sau modernizate. Indicatorul nu 
acoperă reabilitarea energetică sau întreținerea și 
reparațiile.” 

• RCR 71 - Număr anual de utilizatori ai structurilor 
educaționale noi sau modernizate, pentru care se 
menționează: ”Facilitățile de învățământ, cum ar fi 
școlile și universitățile, pot fi nou construite sau 
modernizate. Indicatorul nu acoperă reabilitarea 
energetică sau întreținerea și reparațiile.” 

• PSR 04 - Numărul de utilizatori ai structurilor 
educaționale de masă, noi sau modernizate, care 
aparțin grupurilor vulnerabile/marginalizate. 

Suplimentar, menționăm faptul că reabilitarea 
energetică a clădirilor deținute de instituțiile de 
învățământ superior de stat se poate finanța inclusiv 
prin Programul Regional Vest 2021-2027 în cadrul 
intervenției regionale 3.1.C - Eficiență energetică clădiri 
publice, cu obligativitatea includerii și prioritizării 
proiectului în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul 
Regiunii Vest sau în Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a Văii Jiului. În cadrul IR 
3.1.C, prioritizarea realizată la nivelul SIDU va avea în 
vedere inclusiv consumul actual de energie și impactul 
în termeni de economie de energie obținută după 
realizarea intervențiilor. AM PR Vest, în procesul de 
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selectare a proiectelor, va verifica SIDU și lista proiectelor 
prioritare, asigurându-se de caracterul integrat al 
acestora, complementaritatea în cadrul strategiei, 
încadrarea în alocarea financiară aferentă apelului de 
proiecte și respectarea tuturor criteriilor: conformitate, 
eligibilitate și calitate prevăzute în 
ghidul solicitantului de finanțare.  

24.  Având în vedere mențiunea de la pg. 12 – 
2.2 Eligibilitatea proiectului, Tipuri de 
activități eligibile-pct. c), solicităm 
majorarea procentului maxim alocat 
lucrărilor de modernizare/reabilitare/ 
extindere (+ reparații, care nu necesită 
aprobări/avizări, conform legislației) a 
infrastructurii de învățământ de la 40% la 
80%, astfel încât să poată fi realizate 
lucrările necesare pentru infrastructura 
de învățământ. Subliniem că realizarea 
lucrărilor necesare pentru funcționarea 
optimă a spațiilor de învățământ implică 
costuri mari. Procentul de maxim 40% din 
valoarea maximă eligibilă alocată unui 
proiect (4.500.000 euro) este insuficient 
pentru realizarea de lucrări de 
modernizare/reabilitare/extindere asupra 
infrastructurii de invățământ specifică 
universităților (cu suprafețe extinse, clădiri 

Referitor la propunerea dvs. precizăm următoarele: 

În urma finalizării procesului de consultare publică, 
tipologia de activități eligibile detaliate în cadrul 
Ghidului solicitantului de finanțare se va modifica prin 
eliminarea din categoria activităților eligibile a lucrărilor 
de extindere, după cum urmează:  

„Prin prezentul apel de proiecte vor fi eligibile doar 
”investiții specifice de modernizare/reabilitare/dotare/ 
echipare a infrastructurii educaționale. Lucrările de 
modernizare/reabilitare a infrastructurii de învățământ vor 
fi eligibile în procent de maxim 40% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului. Cheltuielile pentru reabilitarea 
energetică sau întreținerea și reparațiile nu sunt eligibile”. 

Astfel, în ceea ce privește ponderea lucrărilor de 
construcție în total eligibil proiect, precizăm că 
aceasta va fi de maxim 40% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului, în corelare cu obiectivele și indicatorii PR 
Vest 2021-2027. Depășirea pragului de 40% nu va 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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vechi). Pentru exemplificare, menționăm 
că 40%=1.800.000 eur reprezintă o sumă 
insuficientă pentru o clădire D+P+4E de 
9.000 mp. În plus, pe fondul creșterii 
accelerate a prețurilor la materialele de 
construcții, considerăm că în vederea 
realizării unor lucrări care să aducă 
infrastructura la stadiul optim de utilizare, 
este necesar ca procentul să fie majorat. 

conduce la respingerea proiectului, ci la încadrarea pe 
neeligibil a valorii care depășește pragul. 

Ponderea de 40% a lucrărilor de construcție din valoarea 
totală eligibilă a proiectului a fost stabilită în corelare cu 
nevoile identificate la nivel regional, în baza studiilor 
dezvoltate de către ADR Vest împreună cu 
reprezentanții unităților de învățământ din Regiunea 
Vest, precum și în baza Raportului de sinteză privind 
evaluarea impactului investițiilor POR din perioada 
anterioară. Rezultatele acestora au identificat nevoia de 
dotare a infrastructurilor educaționale într-o pondere cel 
puțin egală cu nevoia de investiții în infrastructura 
universitară. 

În acest sens, dacă pentru perioada de programare 2014-
2020 componenta de infrastructură a fost obligatorie și 
majoritară (aproximativ 80%) comparativ cu cea de 
dotări, pentru perioada 2021-2027, în cadrul IR 6.1.D – 
Universități se va acorda prioritate activităților de dotare 
și echipare a infrastructurii educaționale, în conformitate 
cu noile tendințe educaționale și tehnologice, corelat cu 
dinamica pieței forței de muncă și dubla tranziție, în 
vederea creșterii standardului facilităților 
educaționale oferite. 

În ceea ce privește valoarea maximă eligibilă a 
proiectului și a finanțării nerambursabile: 
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• Definirea bugetului alocat fiecărei universități se 
va realiza în contextul procesului de prioritizare, în 
temeiul unei metodologii obiective pre-stabilite, 
care ia în considerare o serie de variabile 
reprezentative pentru evaluarea stării de fapt a 
universității și a necesității acesteia de finanțare, 
precum gradul de atractivitate sau gradul de 
congruență cu piața muncii etc. 

• Depășirea bugetului apelului de proiecte este 
permisă doar în limita aferentă gradului 
de supracontractare prevăzut de ghidul 
solicitantului de finanțare. 

• Valoarea maximă a finanțării nerambursabile va fi 
stabilită în conformitate cu prevederile GSF, 
capitolul 2.4.8., fiind calculată prin raportare la 
capacitatea reabilitată/modernizată sau dotată/ 
echipată a infrastructurii universitare astfel:  

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile 
= Capacitate modernizată/reabilitată/dotată/ 
echipată x 5175 Euro/capacitate,  

și nu poate depăși valoarea eligibilă de 4.500.000 
euro. 

Valoarea de 5175 Euro/capacitate  a fost  stabilită 
în baza datelor istorice aferente proiectelor 
depuse în cadrul axelor prioritare din domeniul 
educației în perioada de programare 2014-2020, 
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precum și în corelare cu obiectivele PR Vest 2021-
2027. Valoarea de referință Cost total/capacitate 
sprijinită este indexată cu indicele de actualizare 
de 146,61%. 

Capacitate sprijinită reprezintă ”Capacitatea 
clasei/sălii de curs în ceea ce privește numărul 
maxim de studenți care pot fi înscriși și pot utiliza 
facilitățile de educație într-un moment 
dat.”  Capacitatea sălii de cursar trebui calculată în 
conformitate cu legislația națională, dar nu ar 
trebui să includă profesori, părinți, personal 
auxiliar sau alte persoane care pot utiliza 
facilitățile. 

Exemplu de calcul: 

Un proiect propune modernizarea a 10 laboratoare, 
cu o capacitate unitară de 20 de locuri (20 de 
studenți care pot fi acomodați în capacitate). În 
acest caz, capacitatea vizată de investiție se 
calculează astfel:  

Capacitate = 10 laboratoare x 20 de 
studenți/laborator = 200 studenți 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile se va 
calcula astfel: Valoare maximă AFN = 200 studenți x 
5175 Euro/capacitate =1.035.000 Euro 
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25.  In cadrul paragrafului 2.4.2. din Ghidul 
Solicitantului de finantare- Universitati, 
indicatorul Grad de autofinantare din 
venituri proprii este 23,45%, ca urmare a 
finalizarii datelor financiare aferente 
anului anterior. Avand in vedere ca in 
draftul Ghidului acest indicator trebuie sa 
fie mai mare de 30%, va adresam 
solicitarea si rugamintea de a-l miscora 
pana la valoarea de 20%. 

Justificare: 

Datorită problemelor economice a unor 
terțe persoane juridice cu care instituția 
noastră avea contracte economice, 
veniturile preconizate a se încasa in anul 
2022 vor fi încasate în anul 2023. Acesta 
este motivul principal pentru care 
valoarea veniturilor proprii s-a redus 
seminficativ, iar Universitatea din 
Petrosani nu poate indeplini procentul de 
30% 

Ca urmare a finalizării consultării publice, AM 
PRV analizează oportunitatea modificării pragului 
minim al gradului de autofinanțare pentru solicitanții 
eligibili din cadrul prezentului apel de proiecte.  

Precizăm că aceste praguri au fost utilizate și pentru 
accesarea finanțărilor anterioare din cadrul POR 2014-
2020, în vederea dovedirii capacității financiare 
a solicitantului și a sustenabilității investiției. 

Cu toate acestea, înțelegem constrângerile generate de 
contextul detaliat de dumneavoastră, iar în cazul în care 
considerați oportună înlocuirea acestui indicator propus 
cu un alt indicator care să măsoare cerințele de 
capacitate și sustenabilitate financiară 
ale solicitantului de finanțare și ale investiției, vă 
adresăm invitația de a ne transmite o propunere în acest 
sens. 

Solicitarea este 
preluată. 

26.  Care sunt datele care ar trebui sa apăra pe 
site-ul universitaratii care urmează a fi 
verificate conform ghidului? 

Verificarea proiectelor în cadrul procesului de evaluare, 
selecție și contractarea se va realiza în baza informațiilor 
și documentelor transmise de solicitantul de finanțare 
prin intermediul sistemului electronic MySMIS, atât la 
depunerea cererii de finanțare, cât și ca urmare a 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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solicitărilor de clarificări, precum și în baza 
informațiilor din bazele de date publice ale instituțiilor 
cu care AM PR Vest are încheiate protocoale de 
colaborare (ANAF, ANCPI, etc.). Astfel, AM PR Vest nu va 
utiliza informațiile publicate pe site-urile oficiale ale 
Universităților în procesul de evaluare, selecție și 
contractare, ci documente puse la dispoziție de către 
solicitant în cadrul cererii de finantare sau anexele 
acesteia. 

27.  Care sunt activitatile referitoare la 
reabilitare care se pot realiza pe aceasta 
axa deoarece reabilitarea energetica 
(anvelopare), întreținere și reparații sunt 
excluse ? 

La partea de reabilitare dacă se dorește 
schimbarea instalatiilor electrice(prize și 
iluminat), sanitare și a rețelei de internet 
în cadrul proiectului pot fi cuprinse si 
lucrările de reparații (gresie, faianță, 
zugrăvit) și dacă pot fi incluse în cadrul 
proiectului și zonele de legătură între 
sălile de curs (holuri, anexe ale sălilor și 
birourile cadrelor didactice) deoarece 
aceste reparații nu se pot face punctual 
pe o anumită sala ci doar la nivel de 
clădire. 

Lucrările de reabilitare sunt definite conform legii 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările și completările ulterioare, 
și reprezintă orice fel de lucrări de intervenţii necesare 
pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi 
exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a 
instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de 
exploatare, prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor 
esenţiale de calitate prevăzute de lege. Pe de altă 
parte,  subliniem faptul că în cadrul prezentului apel de 
proiecte, lucrările de reparații, așa cum sunt ele definite 
prin GE 032-97 - Normativ privind executarea lucrărilor 
de întreținere și reparații la clădiri și construcții 
speciale: ”refacerea sau înlocuirea de elemente, detalii sau 
părți de construcții și instalații ieșite din uz, ca urmare a 
exploatării normale sau acțiunii agenților de mediu” nu 
sunt activități eligibile, cheltuielile aferente fiind 
considerate neeligibile. 

Solicitarea nu este 
preluată. 
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În corelare cu răspunsul de la întrebarea 4, precum și cu 
obiectivul intervenției regionale și a indicatorilor care 
trebuie îndepliniți de către proiectele finanțate, 
respectiv: RCO 67 - Capacitatea sălilor de 
clasă din structurile educaționale, RCR 71 - Numărul anual 
de utilizatori ai structurilor educaționale și PSR 04 - 
Numărul de utilizatori ai structurilor educaționale de 
masă, noi sau modernizate, care aparțin grupurilor 
vulnerabile/marginalizate, spațiile eligibile pentru dotare/ 
reabilitare în cadrul prezentului apel de proiecte sunt 
reprezentate exclusiv de spațiile în cadrul cărora se 
desfășoară actul educațional, în acord cu noile tendințe 
educaționale și tehnologice: laboratoare, săli de curs și 
seminar, amfiteatre, aule etc. Astfel, deși spațiile 
adiacente enumerate de dvs.: holuri, anexe ale sălilor și 
birourile cadrelor didactice pot fi incluse în cadrul 
proiectelor ca și activități, cheltuielile aferente 
reabilitării/modernizării/echipării/dotării acestora vor fi 
încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile. 

28.  Care sunt sălile care se pot finanța în 
cadrul proiectului ? În cadrul ghidului 
apar doar salile de laborator. În cazul 
instituției noastre am dori sa se poata 
accesa infrastructura de specialitate cum 
ar fi mobilier și echipamente de 
specialitate și pentru sali de curs, 
amfiteatre și eventual aula (sunt sali în 

Ca urmare a finalizării consultării publice 
pentru ghidul solicitantului de finanțare aferent IR 6.1.D 
– Universități, AM PRV va actualiza informațiile privind 
dotarea spațiilor educaționale în cadrul GSF, la punctul 
2.2. Eligibilitatea proiectului, subpunctul 2.2.1., iar 
paragraful Tipuri de activități eligibile va avea 
următoarea formă:	
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care de desfasoara activități educaționale 
pentru studenți și proiecte dedicate 
studențiilor și educației). 

”a) Dotarea cu active corporale: mobilier și echipamente 
necesare spațiilor în cadrul cărora se desfășoară acte 
educaționale, în acord cu noile tendințe educaționale și 
tehnologice (laboratoare, săli de curs și seminar, 
amfiteatre, aule etc).”	

29.  Nu sunt specificate care ar fi proiectele 
din lista proiectelor prioritare, identificate 
în urma cartografierii nevoilor 
universităților publice din cadrul Regiunii 
Vest. 

În conformitate cu prevederile metodologice aplicabile 
prezentului apel de proiecte, prioritizarea proiectelor la 
nivel regional se va realiza prin: 

• Realizarea în prealabil a unei cartografieri/mapări 
a nevoilor universităților publice din cadrul 
Regiunii Vest, în baza unor criterii obiective care 
au în vedere următoarele: integrarea pe piața 
muncii a studenților, numărul de studenți, nevoile 
mapate la nivelul fiecărei facultăți, capacitatea de 
inserție și impactul social în regiune, prin 
parteneriate, proiecte, colaborări cu mediul public 
și privat, performanța în cercetare, etc. 

• Realizarea unei întâlniri tehnice cu reprezentanții 
legali ai universităților din regiunea Vest, în 
contextul procesului de cartografiere. 

• Finanțarea tuturor Universităților de stat din 
cadrul Regiunii Vest, condiție formulată în Ghidul 
solicitantului de finanțare, la capitolul 2.1 - 
Eligibilitatea solicitantului de finanțare: ”Un 
solicitant de finanțare poate depune și obține 
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finanțare pentru un singur proiect în cadrul 
prezentului apel.” 

• Definirea bugetului alocat fiecărei universități se 
va realiza în contextul procesului de prioritizare, în 
temeiul unei metodologii pre-stabilite și agreate 
de comun acord de către toți solicitanții eligibili. 
Metodologia va lua în considerare o serie de 
variabile reprezentative pentru universitate și a 
necesității acesteia de finanțare, precum gradul 
de atractivitate sau gradul de congruență cu piața 
muncii. 

• Generarea de către solicitanții de finanțare a unei 
liste predefinite a proiectelor prioritare selectate 
de Universități pentru a fi depuse în cadrul acestui 
apel, ca urmare a finalizării mapării. 

• Depășirea bugetului apelului de proiecte alocat 
fiecărei Universități va fi permisă doar în limita 
aferentă supracontractării, prevăzută în Ghidul 
solicitantului de finanțare. 

În baza celor precizate mai sus, definirea proiectelor 
prioritare pentru fiecare universitate va fi realizată ca 
urmare a finalizării cartografierii anterior detaliate. 

30.  Referitor la sălile care au fost finanțate în 
ultimi 5 ani din alte proiecte. Aceste sali 
nu se mai pot dota cu nimic? În cadrul 
instituției avem sali care pe alte proiecte 

În cazul în care investiția propusă prin PR Vest conține 
activități diferite față de cele finanțate prin alte investiții, 
chiar dacă sunt implementate asupra aceleiași 
infrastructuri (săli de clasă/laboratoare etc.), aceste 
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din ultimi 5 ani au avut dotări 
nesemnificative cum ar fi zugrăvit, 
schimbare parchet, schimbare mobilier 
sau achiziție de aparatura IT, săi de 
laborator insuficiente pentru realizarea 
activitatilor de laborator și seminar. 
Aceste salii mai pot beneficia de 
infrastructura de specialitate ? 

activități pot fi eligibile, în conformitate cu prevederile 
ghidului solicitantului de finanțare, secțiunea 2.2. - 
Eligibilitatea proiectului, dacă se asigură îndeplinirea 
criteriul 2.2.4: ”Proiectul propus prin cererea de finanţare 
nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 
înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru 
acelaşi tip de activităţi - construcţie/modernizare, realizate 
asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de 
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte 
surse de finanţare.”, în corelare cu respectarea tuturor 
condițiilor de finanțare aferente fondurilor accesate în 
ultimii 5 ani, valabile la momentul elaborării proiectului. 

În concluzie, pot fi eligibile lucrări și dotări suplimentare 
ale sălilor menționate în condițiile în care pentru exact 
aceleași investiții nu au mai fost accesate finanțări în 
ultimii 5 ani, iar finanțările accesate din alte surse și aflate 
în derulare sau în perioada de durabilitate nu vor fi 
afectate de investițiile propuse prin proiectul depus în 
cadrul PR Vest 

 


