
POR 2014-2020
Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

PI 10.1. – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Apeluri dedicate învățământului antepreșcolar și preșcolar, învățământului obligatoriu și învăţământului profesional şi tehnic 

învăţare pe tot parcursul vieţii

Lansarea apelurilor de proiecte: 

POR/10/2017/10/10.1a/ITI - POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI - POR/2017/10/10.1/10.2/ITI

Tulcea, 13.02.2018



CONȚINUTUL PREZENTĂRII

1. Lansare apeluri de proiecte

2. Condiții de finanțare

3. Eligibilitatea cererii de finanțare

4. Cheltuieli eligibile/neeligibile

5. Completarea cererii de finanțare

6. Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea



1. LANSARE APELURI DE PROIECTE

 10.1.A – Învățământ antepreșcolar și preșcolar

 10.1.B – Învățământ obligatoriu

 10.2. - Învăţământ profesional şi tehnic învăţare pe tot parcursul

vieţii

 Începere depunere proiecte: 4 ianuarie 2018, ora 12:00

 Închidere depunere proiecte: 4 mai 2018, ora 12:00

 Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică

MySMIS.



2. CONDIȚII DE FINANȚARE

 Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei priorități de

investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de

investiții:

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea

infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară

(creșe) și preșcolară (grădinițe)

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea

infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu

(şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea

infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic

și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli

profesionale).



2. CONDIȚII DE FINANȚARE – ALOCARE FINANCIARĂ

 10.1.A – Învățământ antepreșcolar și preșcolar

Alocare financiară apel proiecte: 110,25 mil. euro

Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 5,8 mil. euro

 10.1.B – Învățământ obligatoriu

Alocare financiară apel proiecte: 111,40 mil. euro

Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 19 mil. euro

 10.2. - Învăţământ profesional şi tehnic învăţare pe tot parcursul

vieţii

Alocare financiară apel proiecte: 48,71 mil. euro

Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 12 mil. euro



2. CONDIȚII DE FINANȚARE – VALORI MINIME/ 

MAXIME

 Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro

 Valoare maximă eligibilă: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va
avea în vedere încadrarea în paritatea 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.

Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al
cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.



2. CONDIȚII DE FINANȚARE – INTENSITATEA 

AJUTORULUI

 Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform

ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:

 Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul European

de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat

 Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de

beneficiar (autoritatea publică locală/parteneriat)



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (1)

Solicitanți eligibili:

 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite

conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu

excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR

2014-2020;

 Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul

a): Ex: acele entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub

coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri

de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare

infrastructura educaţională;

 Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la punctul a) şi

instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul b)

 Pentru 10.1.B – Învățământul obligatoriu, sunt eligibile și instituții ale administraţiei publice locale

aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul

Primăriei/Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, derulează proceduri de achiziţii

publice având personalitate juridică.



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (2)

 Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze exclusiv domeniul/domeniile de

activitate eligibil/eligibile al/ale solicitantului, ce face obiectul proiectului

Lucrări de 

reabilitare 

Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic

prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.

Lucrări de 

modernizare

Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor

prevăzute iniţial.

Activităţi de 

extindere

În sensul prezentului Ghid, lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje

noi, mansarde, cât şi pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente sau

pe același amplasament, care să fie legat structural şi/sau funcţional de clădirea existentă (aceeaşi

destinaţie şi funcţionare a corpului anexă condiţionată de funcţionarea construcţiei iniţiale sau ca o

completare necesară la funcționalitatea clădirii existente).

Lucrări de 

construcţie

Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric realizate pe un amplasament în vederea edificării

unei noi construcţii

Activităţi de 

dotare 

Achiziţionarea de obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfăşurării etapelor procesului educaţional



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (3)

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

Proiectul finanțat nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de

finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către

beneficiar.(art. 65 din Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013)

Valoarea proiectului se încadrează în limitele minime și maxime, iar contribuția proprie a solicitantului la

valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu condițiile prevăzute în ghiduri

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023.

Conformitatea proiectului cu Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)

Drepturi asupra imobilului



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (4)

Învăţământul special, aşa cum este definit prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, este eligibil în cadrul apelului de proiecte pentru 10.1.B – Învățământ obligatoriu.

Pentru a fi considerat eligibil, un proiect trebuie să obțină Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale privind
necesitatea și oportunitatea proiectului. Procedura de obținere a avizului este detaliată pe larg în prezentarea
cu aceeași denumire.

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și
financiare au obținut un punctaj de minim 60 de puncte!!

O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentelor apeluri poate viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv
o singură unitate de infrastructură educaţională, sau mai multe obiective de investiţii, respectiv mai multe
unităţi de învăţământ, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere
cadastrale.

Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de
construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.

Sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria
mijloacelor fixe şi/sau obiectelor de inventar, activelor necorporale sunt necesare implementării
proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.



4. CHELTUIELI ELIGIBILE/ NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

 Cheltuieli pentru obţinerea şi

amenajarea terenului

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

necesare obiectivului

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă

tehnică

 Cheltuieli pentru investiția de bază:

Construcții și instalații, dotări,

Construcţii, instalaţii și dotări -

cheltuieli conexe investiției de bază

 Alte cheltuieli: organizare de șantier,

comisioane, cote și taxe, cheltuieli

diverse și neprevăzute

 Cheltuieli de informare și publicitate

 Cheltuieli cu activitatea de audit

financiar extern

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 

 costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a 

obiectivelor finanțate prin proiect

 costuri administrative

 cheltuielile cu întocmirea strategiei pentru dezvoltare locală

 costuri de personal

 cheltuieli financiare

 contribuția în natură, amortizarea

 cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 

399/2015

 cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor 

de transport

 cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-

hand

 amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli 

de arbitraj



5. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

 Formularul cererii de finanțare și anexele - întocmite în limba română. Documentele redactate în altă limbă

vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

 Toate documentele vor fi semnate electronic.

 Lipsa oricărui document din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la respingerea cererii de

finanțare.

 Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și

complete. Atenție sporită la scanare!

 Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate – verificate de OI POR pe baza

grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.



5. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (documente 

anexe la cererea de finanțare)
 Documentele statutare ale solicitantului

 Documente privind identificarea reprezentantului legal al
solicitantului

 Documente privind datele financiare ale solicitantului

 Declarația de angajament pentru sumele ce implică
contribuția solicitantului; Declaraţia de eligibilitate a
solicitantului; Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA

 Documentația tehnico-economică (faza SF/DALI sau
SF/DALI + PT)

 Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de
construire

 Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, emisă de
autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul), în
conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului, cu completările şi modificările ulterioare, sau
Clasarea notificării

 Hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect

• (dacă e cazul) Hotărârea de aprobare a proiectului- se depune la momentul

depunerii cererii de finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru

care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile nu au fost

încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost

implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare.

• Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în

vigoare

• Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe

secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

• Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de

cost și, pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de

cost, documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent

• Pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv

documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului

• Documente strategice relevante

• Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale

• Documente privind dreptul de proprietate / administrare, după caz

• Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată pentru Dezvoltare

Durabilă a Deltei Dunării

• Avizul administratorelui/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru

intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu

prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare



6. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI 

CONTRACTAREA

 Etape:

• Conformitatea administrativă și eligibilitatea

• Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

• Etapa precontractuală

Apel de proiecte competitiv, cu depunere la termen

 Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și

eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare

disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.

 Proiectele care obțin mai puțin de 60 de puncte sunt respinse

 Contractarea

• Model standard de contract



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

www.itideltadunarii.com

www.adrse.ro

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.itideltadunarii.com/
http://www.adrse.ro/


ADI ITI DELTA DUNARII

Vă mulțumim!

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI 
DELTA DUNĂRII

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Corp legătură Consiliul Județean Tulcea, etaj 2, 
Camera 226

Tel: 0372.684.790
Fax: 0372.684.817

www.itideltadunarii.com
www.facebook.com/itideltadunarii

http://www.itideltadunarii.com/

