
Axa prioritara 10 – Imbunatatirea 

infrastructurii educationale 

 
Prioritatea de investiții (P.I)  10.1 - Investitiile in educatie si  

formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea 

de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare  

 

Obiectivul specific 10.2 - Cresterea gradului de participare la 

invatamantul profesional si tehnic si invatare  

pe tot parcursul vietii 
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Axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (1) 

Prioritatea de investitii 10.1 Investițiile în educație și 
formare 

• O.S 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu 
(invatamant anteprescolar si prescolar) 

 

• O.S 10.2 Creșterea gradului de participare la 
învăţământul profesional si tehnic 

 

• O.S 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
învăţământului tertiar universitar 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea 

gradului de participare la invatamantul 

profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul 

vietii 

 

• Ghidul este in consultare publica pana la data de 

28 iunie 2017 si se regaseste la adresa: 
http://www.inforegio.ro/images/POR-2014-
2020/Ghiduri_2017/10.2.rar 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

 

Depunerea se face electronic prin My SMIS, disponibil la 

adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

 

• Apelul in  MySMIS, pentru regiunea București-Ilfov are 

codul apelului  POR/2017/10/10.1/10.2/BI 

 

Depunerea este on line : 

• Formularul cererii de finanțare - detalii privind 

completarea sunt disponibile in  MySMIS, la 

completarea fiecarei sectiuni in parte. 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

• Anexele la formularul cererii de finanțare - toate 

aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format 

PDF, după ce au fost semnate digital.  

 

• Celelalte documente (ex. documente statutare, 

documente cadastrale, documentația tehnică/tehnico-

economică) vor fi scanate, salvate în format PDF, 

semnate digital și încărcate în MySMIS 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

• Apel cu depunere continuă  -  o cerere de finantare, 

care este respinsa intr-una din etapele procesului de 

evaluare, selectie si contractare, se poate redepune în 
cadrul aceluiasi apel. 

• Proiectele care obtin sub 60 pct se resping 

 

• În cadrul prezentului apel de proiecte NU se aplică 
schemă de ajutor de stat 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Principalele documente pe baza carora se elaboreaza  
Cererea  de Finantare : 

 

• Ghidul Solicitantului POR 2014- 2020  – Conditii 
Generale (GS-CG) 

 

• Ghidul Solicitantului POR 2014 -2020 – Conditii 
Specifice P.I. 10.1, O.S.10.1 (GS-CS) 

 

• Legislatia in vigoare 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 
invatare pe tot parcursul vietii 

Specificul proiectelor 

 

• Investitiile prevazute pentru acest apel de proiecte vizeaza 
invatamantul profesional si tehnic.  

 

• Pentru atingerea obiectivului specific al acestei prioritati de 
investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri 
de investiții: 

- construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea infrastructurii educaţionale pentru invatamantul 
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 
tehnologice şi şcoli profesionale) 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 
invatare pe tot parcursul vietii 

Valoarea totala eligibila  a proiectului  : 

• Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro  

• Valoare maximă eligibilă: 6.700.000 euro (fara a depăşi 
echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul infoeuro din 
luna depunerii) 

 

O cerere de finantare : 

• Poate viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură 
unitate de infrastructură educaţională 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Solicitanti eligibili: 

• Unitati administrativ-teritoriale (UAT) 

 

• Institutii ale administratiei publice locale (aflate în subordinea sau 
coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, 
cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice 
având personalitate juridică şi care au primit în administrare 
infrastructura educaţională) 

 

• Forme asociative între entitățile enumerate mai sus (liderul asociatiei va 
fi reprezentat de UAT) 

 

Contributia financiara a solicitantului : minim 2% din totalul cheltuielilor 
eligibile 

 

Plus toate cheltuielile neeligibile 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 
invatare pe tot parcursul vietii 

 

Eligibilitate : drepturi asupra infrastructurii 

(teren/cladire) 

 

• Solicitantul la finantare trebuie sa demonstreze: 

a) Dreptul de proprietate publică 

b) Dreptul de administrare  

- solicitantul trebuie să dovedească dreptul de 

proprietate sau sa aiba in administrare imobilul 

asupra caruia se realizează investitia 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 
invatare pe tot parcursul vietii 

Eligibilitate proiect si activitati (1) 

• Incadrarea proiectului in obiectivele prioritatii de investitii 

10.1/obiectivul specific 10.2 

• 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 

• Proiectul propus la finantare trebuie sa aiba contractele de 

lucrări încheiate după data de 01.01.2014 

• Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze 

exclusiv domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile 

al/ale solicitantului, ce face obiectul proiectului  
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Eligibilitate proiect si activitati (2) 

 
• Incadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și 

maxime  

*la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se vor avea în vedere 
prevederile Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, dar şi 
încadrarea în paritatea 2.600,00-2.800,00 euro per participant direct la procesul 
educaţional, respectiv elevi 

 

• Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 
31 decembrie 2023 

 

• Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 
5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea 

gradului de participare la invatamantul 

profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul 
vietii 

   

Nu sunt eligibile proiectele :  

• care propun exclusiv realizarea de lucrări fără 

autorizație de construire 

 

• care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a 

fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor) până la 

momentul depunerii cererii de finanţare 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Activitati eligibile (1): 

• 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 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 
invatare pe tot parcursul vietii 

Activitati eligibile (2): 

•  Activităţi de extindere 
- 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 acelasi 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 necesara la functionalitatea cladirii 
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 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Cheltuieli eligibile  

 

• Conditiile de eligibilitate a cheltuielilor sunt prezentate in GS – 
Conditii generale pag. 30 

 

• Toate tipurile de cheltuieli eligibile sunt mentionate in GS – 
Conditii specifice pag .20 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Avize specifice cerute:  

•  unităţi de învăţământ-  Avizul Ministerului Educaţiei 
Naționale și Cercetării Științifice privind 
oportunitatea investiției (in GS se regasesc modele 
tip Cerere aviz MEC si Chestionar aviz MEC pentru 
obtinerea acestui aviz) 

 

 



Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Etapa de evaluare a conformitatii administrative: 

GS – CG pag.57 - se va urmări, în principal, existenţa şi 
forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea 
documentelor, precum şi respectarea criteriilor de 
eligibilitate 

GS – CS pag.36 - prin derogare de la secțiunea 8.1 din 
GS-CG, OI poate solicita două clarificări privind criteriile 
de conformitate administrativă și eligibilitate, cu 
termen limită de răspuns de 5 zile lucrătoare 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 
invatare pe tot parcursul vietii 

Etapa de evaluare tehnico-financiara 

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va 

efectua o vizită la locul de implementare a obiectivului 

investiţiei. 

 

Etapa precontractuala 

Contractul de finanțare se poate semna la faza DALI sau 

PT, în funcție de documentele anexate la cererea de 

finanțare și evaluate pe parcursul etapelor de evaluare și 

selecție 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Constrangeri la contractare (1) 

 

• Pentru proiectele contractate la faza DALI,  

Beneficiarul  se obligă ca în cel mult 2 (două) luni de la 
semnarea contractului să lanseze în SEAP achiziția 
pentru proiectul tehnic, iar în termen de maxim 9 
(nouă) luni să lanseze achiziția de execuție lucrări, altfel 
contractul se reziliaza 
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Ghid in consultare – O.S. 10.2 Cresterea gradului de 

participare la invatamantul profesional si tehnic si 

invatare pe tot parcursul vietii 

Constrangeri la contractare (2) 

 

• Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul 
se obligă ca în cel mult 2 (două) luni  de la semnarea 
contractului să lanseze achiziția de execuție lucrări , 
altfel contractul se reziliaza 
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

      

      

           

www.adrbi.ro                                                                                                                www.inforegio.ro  

 

Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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