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Sinteza modificărilor  

 
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 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 

10.3 Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI 
şi POR/2017/10/10.1/10.3/BI 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 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 10.3 Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu 
piața forței de muncă și sectoarele economice competitive pentru apelurile de proiecte nr. 
POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI şi POR/2017/10/10.1/10.3/BI aprobate prin Ordinul 
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6401/12.10.2017 

Modificari/Completari propuse  
 

 
Ghidul specific, Secţiunea 4.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților, Subsecţiunea 4.2.1 Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea proiectului și a 

activităților 
 

1.  Cuantumul cofinanţării acordate  
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 
(Instituţia de învăţământ superior de stat) 

Cuantumul cofinanţării acordate  
Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-
finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile: 
 
-Minim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională 
şi bugetul de stat,  
-Maxim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (Instituţia de 
învăţământ superior de stat) 

Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.1 Tipul  apelului de proiecte 

  O universitate poate depune una sau mai multe cereri de finanţare. Unitate de infrastructură 
educaţională reprezintă universitatea care depune cererea de finanţare, indiferent de numărul 
de facultăţi care utilizează infrastructura subiect al proiectului. 
Pentru situaţia când se doreşte depunerea unei cereri de finanţare care să vizeze clădiri aflate 
în amplasamente diferite, clădiri utilizate eclusiv de aceeaşi/aceleaşi facultate/facultăţi se va 
depune o singură cerere de finanţare. 

 
Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.4 Care este valoarea minima și maximă a unui proiect 

 

 La stabilirea valorii eligibile a proiectului se pot avea în vedere şi prevederile Hotărârii nr. 
363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice şi sau încadrarea în paritatea 2.600,00-2800,00 euro per 
participant direct la procesul educaţional, respectiv studenti încadraţi în unitatea de 
infrastructură educaţională subiect al proiectului. 

La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere şi prevederile Hotărârii 
nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice şi/ sau încadrarea în paritatea de maxim 9.000,00 euro per 
participant direct la procesul educaţional, respectiv, numărul maxim de studenţi înscrişi în 
instituţia de învăţământ superior de stat respectivă ce pot utiliza simultan infrastructura 
subiect al cererii de finanţare, indiferent de faptul dacă infrastructura subiect al cererii de 



Page 2 of 5 
 

finanţare este utilizată individual doar de o singură facultate componentă a instituţiei de 
învăţământ superior de stat sau este utilizată în comun de mai multe facultăţi componente a 
instituţiei de învăţământ superior de stat. 
 Exemplu de calcul: un corp de cladire are 4 săli: 2 pentru seminarii de 20 de locuri, capacitate 
maximă, şi 2 pentru cursuri de 50 de locuri, capacitate maximă. 
Valoarea maximă eligibilă: (2*20+2*50)*9.000,00= 140*9.000,00= 1.260.000,00 euro 

 
Ghidul specific, Capitolul 2 INFORMAȚII APEL DE PROIECTE, secţiunea 2.5 Alocarea financiară a apelui de proiecte 

 

2. În cadrul prezentului apel de proiecte se vor aplica prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 40 
din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce 
priveşte semnarea unor contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea 
sumelor alocate prezentului apel. 

În cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 40 din 
23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte semnarea 
unor contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate 
prezentului apel. 

Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor 

 

3. Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze faptul că 
este titularul unuia din următoarele drepturi: 
 
a) Dreptul de proprietate publică 
b) Dreptul de administrare  
 
 
 
 
 
 
Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație 
de construire. 
 
 
 
Prin actele de proprietate/ administrare solicitantul va trebui să dovedească că poate să 
asigure caracterul durabil al investiţiei în conformitate cu art. 71 din Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze faptul că 
este titularul unui dreptul real principal sau a unui drept de creanţă aşa cum apar ele 
menţionate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în secţiunea dedicată învăţământului superior. Totodată având în vedere 
specificul investiţiilor aferente Programului Operaţional Regional 2014-2020, respectiv 
investiţii în infrastructură supuse autorizării, dreptul real principal/ dreptul de creanţă va 
permite solicitantului de finanţare obţinerea Autorizaţie de Construire în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

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

 
 
 

Solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei în 
conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 
1303/2013 
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Ghidul specific, Capitolul 4 Criterii de eligibilate şi selecţie, secţiunea 4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților 

  
 Incadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime  

 
Valoare minimă eligibil : 100.000,00 euro 
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00 
lei. 
 
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere prevederile Hotărârii 
nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investiţii finanţate din fonduri publice,  încadrarea în paritatea 2.600,00-2800,00 euro per 
participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi. (ex. La o unitate de infrastructură 
educaţională cu 100 de participanţi direcţi la procesul educaţional, valoarea maximă eligibilă 
nu poate depăşi 280.000,00 euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuantumul cofinanţării acordate  

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 
(Instituţia de învăţământ superior de stat) 
 

 
Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro 
Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00 
lei, calculat la cursul infoeuro din luna depunerii. 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ) 
 
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere şi prevederile 
Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi/sau încadrarea în paritatea de maxim 
9.000,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv, numărul maxim de 
studenţi înscrişi în instituţia de învăţământ superior de stat respectivă ce pot utiliza 
simultan infrastructura subiect al cererii de finanţare, indiferent de faptul dacă 
infrastructura subiect al cererii de finanţare este utilizată individual doar de o singură 
facultate componentă a instituţiei de învăţământ superior de stat sau este utilizată în 
comun de mai multe facultăţi componente a instituţiei de învăţământ superior de stat. 
 Exemplu de calcul: un corp de cladire are 4 săli: 2 pentru seminarii de 20 de locuri, 
capacitate maximă, şi 2 pentru cursuri de 50 de locuri, capacitate maximă. 
Valoarea maximă eligibilă: (2*20+2*50)*9.000,00= 140*9.000,00= 1.260.000,00 euro 
 
 
 
 

Cuantumul cofinanţării acordate  
Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-
finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile: 
 
-Minim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare 
Regională şi bugetul de stat,  

-Maxim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (Instituţia de 
învăţământ superior de stat) 

Ghidul specific, Capitolul 5 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE, secţiunea 5.3.1. La depunerea cererii de finanțare 

 18) Documente privind dreptul de proprietate / administrare, după caz,  după cum sunt 
descrise mai jos:  
• Pentru proprietate: 
Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului.  
Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia 
în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate  numerele cadastrale. 
Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate să fie provizorie, urmând ca în 
eventualitatea semnării contractului de finanţare, beneficiarul să finalizeze demersurile 
necesare înscrierii definitive în maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanţare. 
• Pentru administrarea aferentă proprietății publice: 
extras de carte funciară din care să reiasă dreptul de administrare aferent proprietății 

18) Documente privind dreptul real principal sau dreptul de, după caz:  
Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului.  
Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 
investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate  numerele cadastrale. 
Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate să fie provizorie, 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 situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în 
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme privind dovedirea drepturilor 
reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de  realizare a investiţiilor proiectului, se va 
solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul 
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publice 
Actul care conferă dreptul de administrare – pe o perioadă estimată acoperitoare până la 
împlinirea a cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale după finalizarea proiectului 
pentru care se solicită finanțare. 
În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în 
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme privind dovedirea drepturilor 
reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de  realizare a investiţiilor proiectului, se va 
solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate 
fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele 
probleme. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu 
este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins. 
În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional 
fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin 
reproiectare,dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul 
proiectului. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot 
face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice 
simplificate, conform prevederilor procedurale. 
Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în 
intarziere, fără intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă 
Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a 
dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel 
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai 
târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare 
a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior menționat 
şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada 
anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar 
AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 

poate fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat 
unele probleme. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că 
proiectul nu este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins. 
În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este 
funcţional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara 
proiectului, prin reproiectare,dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din 
bugetul proiectului. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul 
proiectului pot face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-
economice simplificate, conform prevederilor procedurale. 
Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în 
intarziere, fără intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă 
Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a 
dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel 
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai 
târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de 
finanțare a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni 
anterior menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare 
a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de 
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.] 
 

Anexa  - Grila de evaluare tehnică și financiară- învăţământul superior 

 Corelare punctaj la criteriul Relevanța pentru nevoia de competențe pe piața forței de 
muncă, Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, 
precum și alte surse de finanțare, Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 

Au fost corelare puncataje maxime acordate şi punctajele intermediare. Au fost corectate 
geşeli de calcul a puncatjului acordat. 

SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE OBIECTIVULUI SPECIFIC 10.3, DIN CADRUL POR 2014-2020 
 

 SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE OBIECTIVULUI SPECIFIC 10.3, DIN CADRUL 
POR 2014-2020 
 
(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) 
din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea 
finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.  
(2) Beneficiarul are obligația ca, în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a 
contractului de finanțare să depună la sediul OI/în aplicația electronică MySMIS 
documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au 
fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral sub 
sancțiunea rezilierii contractului de finanțare) 
(3) Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără 

SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE OBIECTIVULUI SPECIFIC 10.3, DIN CADRUL 
POR 2014-2020 
 
(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) 
din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea 
finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.  
(2) Beneficiarul are obligația ca, în termen de 10 de zile de la intrarea în vigoare a 
contractului de finanțare să depună la sediul OI/în aplicația electronică MySMIS 
documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele a căror lucrări au 
fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral sub 
sancțiunea rezilierii contractului de finanțare) 
(3) Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără 
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punere în intarziere, fără intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, 
dacă Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă 
a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel 
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai 
târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de 
finanțare a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior 
menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. 
Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de 
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 
(4) În situaţia în care solicitantul de finanţare nu reuşeste, în timpul perioadei de 
valabilitate a contractului de finanţare, să îşi menţină acreditarea/autorizarea ca instituţie 
de învăţământ superior, Autoritatea de Management poate să rezilieze contractul de 
finanţare şi să întreprindă măsuri de recuperare a finanţării acordare 
(5) În Anexa ANEXA 8 - MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE la SECTIUNEA I - Reguli 
generale – cerinţe pentru toate proiectele se introduce un nou aliniat: 

(18) Pentru activitatea de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului 
finanţat, beneficiarul poate realiza următoarele materiale de informare şi comunicare, cu 
respectarea tuturor condiţiilor şi a specificaţiilor din Anexa 8 - Măsuri de informare și 
publicitate la contractul de finanţare: afișe, bannere, spoturi audio și video. 

punere în intarziere, fără intervenţia instanţei  de judecată şi fără orice altă formalitate, 
dacă Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă 
a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel 
mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai 
târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de 
finanțare a prezentului Contract. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni 
anterior menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare 
a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de 
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 
(4) În situaţia în care solicitantul de finanţare nu reuşeste, în timpul perioadei de 
valabilitate a contractului de finanţare, să îşi menţină acreditarea/autorizarea ca instituţie 
de învăţământ superior, Autoritatea de Management poate să rezilieze contractul de 
finanţare şi să întreprindă măsuri de recuperare a finanţării acordare 
(5) În Anexa ANEXA 8 - MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE la SECTIUNEA I - Reguli 
generale – cerinţe pentru toate proiectele se introduce un nou aliniat: 
(18) Pentru activitatea de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului 
finanţat, beneficiarul poate realiza următoarele materiale de informare şi comunicare, cu 
respectarea tuturor condiţiilor şi a specificaţiilor din Anexa 8 - Măsuri de informare și 
publicitate la contractul de finanţare: afișe, bannere, spoturi audio și video. 

 

 


