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Axa 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale 

Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile în educatie si 
formare 
• O.S 10.1a Cresterea gradului de participare la nivelul 

educatiei timpurii si învatamantului obligatoriu (invatamant 
anteprescolar si prescolar) 

 
• O.S 10.1b Cresterea gradului de participare la nivelul 

educatiei timpurii si învatamantului obligatoriu (primar si 
gimnazial), în special pentru copii cu risc crescut de parasire 
timpurie a sistemului 

 
• O.S 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamantul 

profesional si tehnic 
 
• O.S 10.1c Cresterea gradului de participare la nivelul 

învatamantului tertiar universitar 

 



Ghid in consultare 

O.S. 10.1b Cresterea gradului de participare la nivelul 

educatiei timpurii si învatamantului obligatoriu, în 

special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 

sistemului 

 
•invatamantul primar - clasa pregătitoare si clasele I-IV  

•invatamantul secundar inferior/gimnazial- clasele V-VIII.  

 
Au prioritate investitiile care contribuie la: 

• imbunatatirea rezultatelor scolare 

• rata de tranzitie mai mare catre nivelurile superioare de 

educatie (in special pentru copii care provin din zone sau 

grupuri defavorizate) 

Investitiile nu vor viza interventii care conduc la segregarea in scoli 



Ghid in consultare 

 

Ghidul este in consultare publica pana la data de  

20 octombrie 2017 si se regaseste la adresa:  

http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/por-consultare-

publica-obiectiv-specific-101-educatie-timpurie-si-invatamant-

obligatoriu/ 
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Elaborare Cerere  de finantare 

 

Principalele documente: 

 

Ghidul Solicitantului POR 2014- 2020  – Conditii Generale 

(GS-CG) 

 

Ghidul Solicitantului POR 2014 -2020 – Conditii Specifice 

P.I. 10.1, O.S.10.1b (GS-CS) cu toate documentele 

adiacente (grile, anexe, modele) 

 

Legislatia in vigoare 

 



Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (1) 
 

 

a. Unităţi administrativ-teritoriale UAT (cf. L215/2001) 

 

b. Instituții ale administraţiei publice locale: 

o cu personalitate juridica 

oaflate în subordinea sau coordonarea APL  

ocu bugetul aprobat prin HCL, 

oau în administrare infrastructura educaţională 

 

c. Forme asociative între UAT si institutii ale APL (a+b) 

  Liderul asociatiei va fi UAT 

  



Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (2) 
 

Drepturi asupra infrastructurii (teren/cladire) 

 

 a) Dreptul de proprietate publică 

 b) Dreptul de administrare  

 

 

Titularul oricărui alt drept real/creanta nu va fi admis la finantare.  

- nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii (teren și 

cladire) sau un contract de închiriere/ comodat/ cesiune care 

poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune, 

etc. 

 

 



Criterii de eligibilitate ale proiectelor 

Conditii pentru infrastructura (teren si/sau cladire): 

- Nu este afectata de limitari legale, conventionale, judiciare ale 

dreptului real invocat 

- Nu este afectata de dezmembraminte ale dreptului de 

proprietate 

- Nu face obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele 

judecatoresti cu privire la situatia juridică a imobilului 

-Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale în 

materie sau dreptului comun 
 

Se va asigura caracterul durabil al investitiei: 

 este permisa ipotecarea ulterioara a obiectelor/ bunurilor 

aferente proiectului în conditiile stricte ale prevederilor 

contractuale, cu respectarea legislatiei în vigoare (anexa 10.8 

Ghid general). 

 



Eligibilitate proiect si activitati (1) 

 
•Incadrarea proiectului in obiectivele prioritatii de investitii 

10.1/obiectivul specific 10.1b 

•Lucrarilre propuse prin proiect nu trebuie sa fie încheiate în 

mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea 

cererii de finantare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă 

toate platile aferente au fost realizate sau nu de catre 

beneficiar (GS-CS. pag. 15) 

•Proiectul propus la finantare trebuie sa aiba contractele de 

lucrari încheiate după data de 01.01.2014 

•Activitatile propuse în proiect (investitia) trebuie sa vizeze 

exclusiv domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile 

al/ale solicitantului, ce face obiectul proiectului  



Eligibilitate proiect si activitati (2) 
 

Nu sunt eligibile proiectele : 

  

•care propun exclusiv realizarea de lucrari fără autorizatie de 

construire 

 

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

receptia la terminarea lucrarilor) pana la momentul depunerii cererii 

de finantare 

 

  

Tergivesarea efectuarii receptiei la terminarea lucrailor numai pentru 

a asigura incadrarea in conditiile aplelului de proiecte poate conduce 

la respingerea cererii de finantare 



Eligibilitate proiect si activitati (3) 
 

Valoare minima eligibila : 100.000,00 euro 
 

Valoare maxima eligibila : 6.700.000,00 euro  

Nu se va depasi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat  la 

cursul infoeuro din luna depunerii 

La stabilirea valorii proiectului se vor avea în vedere:  

•Hotararea nr.363 /2010 (standarde de cost pt. investitii din 

fonduri publice) 

•încadrarea în paritatea 2.600,00-2.800,00 euro per participant 

direct la procesul educaţional, respectiv elevi 
 

Cuantumul cofinanţării acordate  
 

-Max. 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor FEDR+BS 
 

-Min. 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor (beneficiar) 

 

În cadrul prezentului apel de proiecte NU se aplică schema de 

ajutor de stat 

 

 



Tipuri de investitii (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.  

 

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 



 

Tipuri de investitii (2): 

 

Lucrări de construcţie (constructie noua) 
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 

 

O cerere de finantare poate viza un singur obiectiv de investiţii, 

respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, chiar 

dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe 

numere cadastrale * 

 

Perioada de implementare a activităților proiectului nu 

depășește 31 decembrie 2023 
 

 

 



Eligibilitatea cheltuielilor  
 

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 .22 

•Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului, cf. HG.399/2015 

•Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

•Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

•Cheltuieli pentru investitia de baza 

•Cheltuieli conexe investitiei de baza 

•Cheltuieli de informare si publicitate (obligatorii) 

•Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (optional) 

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile 

este eligibila 



Cheltuieli neeligibile  
 

• Cheltuieli prevazute la art. 13/HG 399/2015 (reguli de eligibilitate a 

cheltuielilor pt operatiuni finantate FEDR, FSE, FC 2014-2020) 

• Costuri operationale, de functionare, de testare si intretinere finantate 

prin proiect 

• Costuri administrative 

• Costuri de personal 

• Cheltuieli financiare (prime asigurare, taxe, comisioane etc) 

• Contributia in natura 

• Amortizarea 

• Cheltuieli cu leasingul (art. 9/HG 399/2015) 

• Cheltuieli cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport 

(HG.2139/2004, Catalogul privind clasificarea si duratele de functionare 

a mijloacelor fixe) 

• Amenzi, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata 

• Dotarile de natura obiectelor de inventar  

 

 



 

Avize specifice investitiei (obligatorii pt CF): 

  

 Unitati de învatamant -  Avizul Ministerului Educatiei 

Nationale si Cercetarii Stiintifice privind oportunitatea 

investitiei  

 

in GS-CS (arhiva) se regasesc modele tip Cerere 

aviz MEC si Chestionar aviz MEC pentru 

obtinerea acestui aviz 

 

Se vor avea in vedere toate avizele cerute de CF 



Indicatori de proiect(CF): 

 

• Numarul total de participanti la procesul educational 

in unitatea de infrastructura propusa in proiect 

 din care: baieti, fete, persoane cu dizabilitati,  

      persoane din 

categoriile defavorizate 

 

•Catgoria infrastructurii subiect al proiectului: 

 infrastructura educationala pt. invatamantul general 

 obligatoriu 

 

 

 

Nu se accepta identificarea si cuantificarea a altor indicatori 

(Ghidul specific, sectiunile 1.5 si 1.6)  

  

 

 



Depunerea cererii de finantare (1): 
 

• se realizeaza on line prin My SMIS, disponibil la adresa web 

http://www.fonduri–ue.ro/mysmis 

 

Apelul in  MySMIS, pentru Regiunea București-Ilfov are 

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

 
Apel cu depunere continua -“primul depus, primul evaluat”, 

(doar in perioada care va fi anuntata)  

 

- proiectele care obtin sub 60 pct se resping 

- o cerere de finantare, care este respinsa intr-una din etapele 

procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate 

redepune în cadrul aceluiasi apel. 
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Depunerea cererii de finantare (2): 
 

 

Formularul cererii de finanțare - detalii privind completarea sunt 

disponibile in  MySMIS, la completarea fiecarei sectiuni in parte. 

 

Anexele la formularul cererii de finanțare - toate aceste documente 

vor fi încarcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate 

digital.  

 

Celelalte documente (ex. documente statutare, documente 

cadastrale, documentatia tehnică/tehnico-economica) vor fi scanate, 

salvate în format PDF, semnate digital si încarcate în MySMIS 

 

 

 

 



Evaluare si contractare (1): 

 

Neindeplinirea criteriilor de evaluare duce automat la 

respingera proiectului 

 
a)Etapa de evaluare a conformitatii administrative: 

 

GS – CG pag.57 - se va urmari, în principal, existenta si forma 

cererii de finantare si a anexelor, valabilitatea documentelor, 

precum si respectarea criteriilor de eligibilitate 

 

GS – CS pag.38 - prin derogare de la sectiunea 8.1 din GS-CG, 

OI poate solicita două clarificări privind criteriile de 

conformitate administrativa si eligibilitate, cu termen limita de 

raspuns de 5 zile lucrătoare 

 

 



Evaluare si contractare (2): 

 

b) Etapa de evaluare tehnico-financiara 

În cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara, se va efectua o 

vizita la locul de implementare a obiectivului investitiei. 

 

c) Etapa precontractuala 

Contractul de finantare se poate semna la faza DALI sau PT, în 

functie de documentele anexate la cererea de finantare si 

evaluate pe parcursul etapelor de evaluare si selectie 

 
 

 



Evaluare si contractare (3): 

 

Constrangeri la contractare (1) 

 

Pentru proiectele contractate la faza DALI, Beneficiarul  

se obliga ca în cel mult 2 (două) luni de la semnarea 

contractului sa lanseze în SEAP achizitia pentru proiectul 

tehnic, iar în termen de maxim 9 (nouă) luni sa lanseze 

achizitia de executie lucrari, altfel contractul se reziliaza 

 
 

 



Evaluare si contractare (4): 

 

Constrangeri la contractare (2) 

 

Pentru proiectele contractate la faza PT, beneficiarul se 

obliga ca în cel mult 2 (doua) luni  de la semnarea 

contractului sa lanseze achizitia de executie lucrari, 

altfel contractul se reziliaza 

 
 

 



 

 

             

             

            

              

Investim în viitorul tău! 
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