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INFORMAȚII APEL DE PROIECTE

Prin O.S. 13.1 se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi 
cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașele de 

mici dimensiuni, cu implicații asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în 
general.

 Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI se adresează oraşelor din Zona
de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (Măcin, Babadag, Isaccea și
Sulina), aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă
a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin HG nr. 602/2016.

 Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel de proiecte, cofinanțarea din
partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă eligibilă: 100.000 euro; 
Valoarea maximă eligibilă: 5.000.000 euro;

 Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.



INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / 
OBIECTIV SPECIFIC

Investiţiile realizate prin proiect trebuie justificate din perspectiva contribuţiei lor la revitalizarea 
fizică, socială şi economică și la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii, 
respectiv:

 reducerea excluziunii socio-spaţiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a celor ce fac parte din 
grupurile vulnerabile; 

 dezvoltarea capitalului uman (înscrierea în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, reducerea 
abandonului şcolar, în principal în rândul grupurilor vulnerabile etc);

 dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber;
 reducerea infracţionalităţii;
 îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile;
 îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului urban etc;
Pentru a se răspunde într-un mod eficient la cerinţele Obiectivului specific 13.1 şi pentru a se 
asigura complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare, in cadrul 
unei cereri de finanţare vor trebui să se regăsească în mod obligatoriu activităţi eligibile 
complementare și integrate din cadrul categoriilor A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, 
educaţionale şi cultural-recreative şi B. Ȋmbunătăţirea spațiilor publice urbane, 



ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR

A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative

Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea:

 centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu
dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței
inițiale a clădirilor;

 cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

 locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

 infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv
prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

 infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

 clădirilor cu funcții cultural-recreative: centre de tineret, centre multifuncţionale educaționale, centre
multifuncţionale recreative, biblioteci, muzee, teatre de vară, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a
clădirilor.

Valoarea eligibilă a investiţiei de bază aferentă clădirilor publice din categoria A, de mai sus, trebuie să reprezinte
minimum 50% din valoarea eligibilă a investiţiei de bază a proiectului



ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR

B. Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane

Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea:

 drumurilor publice ale UAT oraș/ municipiu, indiferent de categoria funcțională (drum național, drum
județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal), asupra căruia solicitantul deține un drept real, cu avizul
administratorului drumului, după caz, conform legii.

 zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale; dotarea și instalarea
mobilierului urban în amplasamentul proiectului

 parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv
construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport),
pergole, alei și a locurilor de joacă pentru copii etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

 sistemelor de supraveghere video, inclusiv modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin
schimbarea folosinței inițiale a clădirii;

 reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și
pluvială) din cadrul amplasamentului proiectuluI;

 sistemelor wi-fi în amplasamentul proiectului;

 parcărilor de mici dimensiuni care deservesc investiţiile realizate prin proiect

Valoarea eligibilă a investiţiei de bază aferente infrastructurii publice din categoria B, de mai sus, trebuie să
reprezinte maximum 50% din valoarea eligibilă a investiţiei de bază a proiectului



ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite conform Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și 
constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, republicată, cu excepția celor 40 de municipii reședință de județ. Pentru 
apelul dedicat zonei ITI Delta Dunării sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, 
Isaccea și Sulina. 

Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii (un 
oraș/municipiu) eligibile în cadrul O.S. 13.1, în cadrul fiecăruia din cele 3 apeluri, 
și/sau cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din 
subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale 
și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale;



ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

• Pentru a se răspunde într-un mod eficient la cerinţele Obiectivului specific 13.1 şi pentru a 
se asigura  complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de 
finanţare, in cadrul unei cereri de finanţare vor trebui să se regăsească în mod obligatoriu 
activităţi eligibile complementare și integrate din cadrul categoriilor A. Îmbunătăţirea 
serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative şi B. Ȋmbunătăţirea spațiilor publice 
urbane, iar valoarea eligibilă a investiţiei de bază aferentă clădirilor publice din categoria 
A, va trebuie să reprezinte minimum 50% din valoarea eligibilă a investiţiei de bază a 
proiectului.

• Vor fi finanţate proiectele care provin din/sunt corelate cu necesitățile/prioritațile 
prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală ale oraşelor/municipiilor eligibile sau, dacă 
este cazul, în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, elaborate la nivel de arie de 
studiu mai extinsă, ce cuprinde şi respectiva UAT oraş/municipiu. Solicitantul va justifica 
acest aspect în cadrul cererii de finanţare şi va anexa extrasele relevante din respectiva 
strategie, precum şi Hotărârea de aprobare a strategiei.

• Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării 
(2030) va fi demonstrata prin Avizul de Conformitate eliberat de ADI ITI DD.



ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde categoriile de cheltuieli eligibile de mai jos. Detalierea și plafoanele maxime
ale acestor categorii și sub-categorii de cheltuieli se regăsesc în Anexa nr. 13.1.5 la ghid.

• Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect (cheltuielile cu activitatea de audit financiar 
extern pentru auditatea cheltuielilor din cererile de rambursare);

• Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate (cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și 
publicitate aferente proiectului, eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 
maximum 15.000 lei/proiect);

• Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (cheltuielile pentru cumpărarea de terenuri/exproprieri, 
în conformitate cu prevederile din HG nr. 399/2015, pe baza evaluării efectuate de un expert ANEVAR, aceste 
cheltuieli fiind eligibile  în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului);

• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 
gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drum de acces, etc.);

• Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (in limita maximă de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile);
• Cheltuieli pentru investiția de bază (Devizul pe obiect aferent cheltuielilor din categoria A trebuie să 

reprezinte minimum 50% din suma cheltuielilor eligibile);
• Cheltuieli cu organizarea de șantier;
• Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
• Cheltuieli diverse și neprevăzute (sunt considerate eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 

documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă);



ANEXELE CERERII DE FINANŢARE
Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situaţii specifice
(menţionate), cât şi anexe facultative/opţionale (ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate a proiectului).

1. În cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post;

2. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor;

3. Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

4. Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

5. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul

6. Lista de echipamente, dotări, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

7. Extras din Strategia de Dezvoltare Locală a oraşului/municipiului/S.I.D.U, după caz și Hotărârea de aprobare a strategiei

8. Documentația tehnico – economică, inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acesta, dacă este cazul

9. Devizul pe obiect aferent cheltuielilor cu investiţia de bază pentru activităţile din categoria A,

10. Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie /folosință

11. Certificatul de urbanism şi/sau autorizaţia de construire, avize/acorduri, după caz

12. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii
emisă de autoritatea pentru protecția mediului

13. Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza
SF/DALI/PT/contract de de achiziţie publică) şi a indicatorilor tehnico-economici

14. Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Modelul G)



ANEXELE LA CERERE DE FINANŢARE

15. Notă privind încadrarea în standardele de cost (Modelul K)

16. Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

17. Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală
protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007

18. Pentru serviciile sociale, Certificatul de acreditare a serviciilor sociale

19. Pentru unităţile de învăţământ, Avizul de oportunitate a investitiei MEN

20. Pentru obiectivele de patrimoniu, Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii

Alte documente pentru obţinerea unui punctaj suplimentar al proiectului:

21. Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului, Se pot anexa proiectul tehnic, autorizaţia de 
construire, contractul de lucrări/furnizare atribuit după 01.01.2014, dovezi ale lansării procedurilor de achiziții publice 
pentru lucrări şi, după caz, echipamente şi dotări;

22. Pentru obţinerea unui punctaj suplimentar al proiectului, Se pot anexa extrase din alte documente strategice relevante 
(Strategia naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru Perioada 2015-2020, Strategia Naţională a 
Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020, Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor 
Vârstnice 2014 - 2020, Strategia Națională privind Infrastructura Educaţională, P.M.U.D, P.A.E.D etc.).



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/

