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INTRODUCERE 

 

Acest document reprezintă un îndrumar pentru apelul de proiecte specificat mai sus. 

Prezentul document, numit în continuare Ghid Specific, se adresează tuturor potențialilor solicitanți de 
finanțare  pentru Prioritatea de investiții 14.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale,  cu mențiunea că la acesta se adaugă, acolo unde sunt indicate, prevederile 
Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, numit în 
continuare Ghidul General. 

Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația MySmis. 

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se completează și se lansează în MYSMIS apelul de 

proiecte cu codul   POR/105/14/1/Spitale Regionale si titlul POR/2019/14/14.1/14.1/1/SPITALE 
REGIONALE. Acest document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MySMIS. 

Prevederile contractului de finanțare prevalează asupra extraselor din cadrul acestuia, menționate în ghid   

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (numit în 
continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Regional (MDRAP – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare 
sistematică. 

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asiguraţi că aţi parcurs 

toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul General şi să vă 

asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR, Axa prioritară 

14 – Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență, Prioritatea de investiții 14.1 – Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv Specific 14.1 - Îmbunătățirea 

calității şi a  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte, 
să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale 
condiţiilor specifice și/sau generale, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în 
cadrul POR.  

În sensul prezentului Ghid, termenul ” proiect ” reprezintă cererea de finanțare așa cum este definită în 
cadrul secțiunii 2.3 .   

La sediul Organismelor Intermediare POR (din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională 
http://www.inforegio.ro/ro/contact.html ) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi 
asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de 
finanţare. 

Menţionăm faptul că AM POR îşi rezervă dreptul de a interveni în orice moment al procesului de evaluare, 
selecţie şi contractare, putând solicita clarificări şi documente suplimentare, atunci când consideră că 
este necesar. Prezentul ghid stabilește condițiile de acordare a finanțării pentru proiectele implementate 
în Regiunea Nord Est, Nord Vest si Sud Vest Oltenia 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/ro/contact.html
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1 Informații despre axa prioritară, prioritatea de investitii și obiectivul specific 

1.1 Axa prioritară , Prioritatea de investitii  

Axa prioritară 14: Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență. 

Prioritatea de investitii 14.1 : Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale 

1.2 Obiectivul specific al priorității de investiții 

Prioritatea de investitii 14.1 are ca obiectiv specific: Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență. 

 

1.3 Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții/obiectivului de investitii 

Acțiunile eligibile  ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, 

implicit, a obiectivului specific sunt: 

 construcţia spitalelor de urgenţă regionale. 

 dotarea spitalelor de urgenţă regionale. 

 

1.4 Indicatori prioritate de investiţie  

ID Indicator 
Unitate 
de 
măsură 

Fond 

Categoria 
regiunii 
(dacă este 
relevantă) 

Valoarea
-țintă 
(2023) 
 

Sursa 
datelor 

Frecvența 
raportării 

CO 36 Populația deservită de 
servicii medicale 
imbunătățite  

Persoane FEDR 
Regiuni mai 
puțin 
dezvoltate 

270.000 

Rapoarte de 
monitorizar
e POR-
MYSMIS 

Anuală 

1S39 Spitale regionale 
construite 

Unități FEDR 
Regiuni mai 
puțin 
dezvoltate 

3 

Rapoarte de 
monitorizar
e POR-
MYSMIS 

Anuală 

1.5 Rata de cofinanţare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte 

În cadrul prezentului apel de proiecte: 

-  rata de cofinanţare acordată din partea Uniunuii Europene prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) este de maxim 50% din valoarea finanţării nerambursabile aferentă proiectului. 

- rata de cofinanţare  din partea Solicitantului  la valoarea totala eligibila a proiectului  este de 50% 

si de 100% la valoarea totala neeligibila a proiectului .  

 

În cazul unui proiect generator de venituri nete solicitantul va asigura prin contribuţie proprie în raport cu 

valoarea veniturilor nete estimate, finanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.  
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2 Informații despre apelul de proiecte 

2.1 Tipul apelului de proiecte care se lanseaza 

Tipul de apel care se lanseaza este: Listă de proiecte prioritare  preidentificate în regiunile Nord Est 
(Iaşi), Sud Vest (Craiova) şi Nord Vest (Cluj-Napoca).   

 

2.2 Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare 

Data și ora deschiderii apelului de proiecte: ............. ora ............ 

Data și ora închiderii apelului de proiecte: ........... ora ........... 

 

Data depunerii proiectelor va incepe in a 10-a zi calendaristica de la data publicarii ghidului specific final 
pe site-ul www.inforegio.ro .  

2.3 Modalitatea de depunere  si de completare a cererii de finantare  

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația 
electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar în intervalul  
menționat la secțiunea 2.2 de mai sus. 

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul  sistemului 
electronic MySmis. 

Cererea de finanțare  este compusă din: 

 
 Formularul cererii de finanțare.  

 Anexele la formularul cererii de finanțare  

 

Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia, vor fi încărcate în MySMIS  în format pdf și se 
vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificate  în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.  

 

Limba utilizata in completarea cererii de finanatre  : Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale 
de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), secțiunea 7. 

 

Documentele anexate vor  fi : 

 
- scanate, încărcate integral (în totalitate), în format pdf., denumite corespunzător, ușor de 

identificat și lizibile  

- semnate cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitului acestuia . 

 

http://www.inforegio.ro/
http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
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În cadrul prezentelor apeluri, se acceptă semnarea și transmiterea sub semnătură 

electronică extinsă, certificată  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a cererii de 
finanțare de către o persoană împuternicită, cu excepția declarațiilor în nume propriu și a 
certificării aplicației . 

În cazul în care cererea de finanțare va fi semnată de către persoana împuternicită, 
declarațiile în nume propriu ( anexe la prezentul ghid) alături de certificarea aplicației  vor fi 
semnate olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și ulterior semnate cu  
semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare de 
către persoana împuternicită.   

 

Dimensiunea unui fișier atașat în cadrul MySmis nu poate depăși 50 MB. Este permisă fracționarea și 
încărcarea fracționată a unui document care depășeste limitele impuse de către sistem în mai multe 
fișiere tip pdf. (eg. Documentația tehnico-economică), cu respectarea condițiilor menționate mai sus.  

 

Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (eg. planșe, schițe, tabele) de 
dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. 

 
 
Un document solicitat la depunerea cererii de finanțare, în cazul în care acesta nu a 

fost transmis, poate fi solicitat în urma unei cereri de clarificări în etapa de evaluare a 
conformităţii administrative şi a eligibilităţii. 

În cazul în care, în urma solicitărilor de clarificări, se constată de către Organismele 
Intermediare (Agențiile pentru Dezvoltare Regională) că documentele solicitate la depunerea 
cererii de finanțare nu au fost transmise, cererea de finanțare va fi analizată exclusiv pe 
baza documentelor depuse initial, fapt ce va putea conduce la respingerea acesteia. 

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin 
alte documente care sunt în conformitate cu legislația națională aplicabilă, în vigoare,  
acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente facultative / opționale.    

 

2.4 Valoarea eligibila minima a unei cereri de finantare 

Valoarea minima eligibila trebuie sa depaseasca 50.000.0001 euro.  

Cursul Inforeuro la care se va calcula este : aferent lunii IUNIE 2019 este de 1 EUR = 4.7623 RON 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm)  

 

2.5 Alocarea apelului de proiecte 

 
Alocarea financiară a prezentului apel de proiecte, aprobată prin Decizia CMPOR 96/06.2018 este: 300 000 
000 euro, din care  150 000 000 euro FEDR și 150 000 000 euro contributie nationala (contributia 
solicitantului )  
Cursul Inforeuro la care se va calcula este : aferent lunii ..... 2019 este de 1 EUR = .......... RON 

                                                 

1 Conform art.100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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REGIUNE NORD EST SUD VEST NORD VEST 

FEDR 50% 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

CN 50% 50 000 000  50 000 000  50 000 000  

TOTAL FEDR+ CN 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

 

Proiectul se regăseşte în POR 2014-2020, secţiunea 12 Elemente separate, tabelul 27 Lista proiectelor 

majore. 

 

2.6 Solicitantii la finantare in cadrul prezentului apel de proiecte 

Solicitantul eligibil la finantare in cadrul prezentului apel : Ministerul Sănătății  

 

2.7 Instrumente financiare/Ajutor de stat/ Proiect generator de venituri nete 

 

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul priorităţii de  intervenţii 

14.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de 

la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, activităţi care nu au caracter 

economic, această prioritate de investiţii nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de 

stat. 

Proiecte generatoare de venit:  

Proiectele pot fi proiecte generatoare de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/20132 : „Prezentul articol se aplică operațiunilor care generează venituri nete 
ulterior finalizării lor. În sensul prezentului articol, „venituri nete” înseamnă intrările de numerar 
plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele 
suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri 
sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a 
echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. 
Economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete cu 
excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare. În cazul în 
care costul de investiție nu este integral eligibil pentru cofinanțare, veniturile nete menționate la primul 
paragraf sunt alocate în mod proporțional părților eligibile și celor neeligibile din costul de investiție.” 

Conform Art. 16 – Determinarea veniturilor,  litera (b) al Regulamentului nr. 480/20143 al 
Comisiei,”veniturile nu includ transferuri de la bugetele de stat sau regionale sau de la sistemele de 
asigurări publice naționale” 

                                                 

2 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului  
3  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
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Conform Ghidului pentru Analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții – Instrument economic de 
evaluare pentru politica de coeziune 2014-2020, elaborat de către Comisia Europenă4, capitolului 2.7.4 
- Costurile de exploatare și veniturile, ”Transferurile sau subvențiile (eg., transferurile de la bugetele 
de stat sau regionale sau din asigurările naționale de sănătate), precum și alte venituri financiare (eg., 
dobânzile aferente depozitelor bancare) nu sunt incluse în veniturile operaționale pentru calculele de 
rentabilitate financiară, deoarece nu sunt direct imputabile operațiunilor proiectului. 

Atunci când, contribuția statului sau a altei autorități publice (AP) este, totuși, în schimbul unui bun sau al 
unui serviciu care îi este direct furnizat de proiect (adică statul este utilizatorul), acesta este în general 
considerat venit de proiect și se include în analiza profitabilității financiare.” 

 
În consecință, transferurile bugetare ale sistemului național de asigurări publice pot fi considerate venituri 
în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) al Regulamentului (UE) nr. 1303/20135, în cazul în care 
transferul bugetar se efectuează pentru un serviciu furnizat direct serviciului fondul de sănătate 
(statistici, cercetare medicală etc.), dar nu și în cazul în care compensează serviciile furnizate pacienților 
care contribuie la sistemul de sănătate prin impozite. 

Principiul proiectelor generatoare de venituri se aplică doar proiectelor de peste 1.000.000 euro. 

 

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaţiunilor generatoare de venituri nete se va face 
potrivit  articolului 15 din Regulamentul Delegat (UE) Nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime. 

 

În scopul aplicării metodei menționate la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, venitul net 
actualizat al operațiunii se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate și, 
dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției.  

 

Venitul net actualizat al unei operațiuni se calculează pe o perioadă de referință specifică aplicabilă 
sectorului operațiunii respective. Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii. 

 

Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între 
veniturile și costurile din scenariul cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua 
investiție. În cazul în care o operațiune constă într-un activ nou, veniturile și costurile sunt cele ale noii 
investiții.  

                                                                                                                                                                  

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-
policy-2014-2020 
5 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului  
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În cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 alineatul 
(3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre 
care exclud taxa pe valoarea adăugată. 

Notă: 

În cazul modificării actelor normative menționate mai sus, prevederile acestora vor prevala în fața 

aspectelor explicitate în prezentul ghid, fără a fi necesară modificarea ghidului solicitantului. 

 

3 Criterii de eligibilitate şi selecţie 

 

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de la data depunerii cererii de finanţare şi pe tot parcursul 

procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului precum și pe o 

perioadă de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului.  

Pentru obținerea finanțării în cadrul POR 2014-2020, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate 

criteriile de eligibilitate mai jos menționate.  

Cererea de finanţare  completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi 

a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, 

prevăzută în Anexa 3 Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii proiectului 

major din Ghidul specific. 

 

3.1 Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului  

 

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant şi proiect începând cu data depunerii 

cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe 

perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate de acesta. 

1. Se încadrează în categoria solicitanților  eligibili 

În cadrul acestei priorităţi de investiţii solicitantul eligibil este Ministerul Sanatatii. 

 

2. Solicitantul și reprezentantul său legal îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, respectiv solicitantul 
și reprezentantul său legal, respectă condițiile  prezentante în Declarația de eligibilitate6  

Reprezentantul legal al solicitantului de finanţare, va completa şi semna conform prevederilor 

prezentului Ghid, Declaraţia de eligibilitate. 

 

3. Solicitantul va asigura caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013; 

Prin actele doveditoare ale dreptului 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. 1303/20137, respectiv menţinerea 

                                                 

6 Anexa la Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, numit în continuare Ghidul 
General 
7REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 



Apelul de proiecte  

cod:  POR/105/14/1/Spitale Regionale 

titlu : POR/2019/14/14.1/14.1/1/SPITALE REGIONALE  

CONSULTARE PUBLICA IUNIE 2019  

 

  10 

 

investiției realizate din contribuția din fonduri FESI pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății 

finale). 

 

 

Modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza 
decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire la 
aceste aspecte vă rugăm să consultați modelul de contract anexat Ghidului Solicitantului. Condiţii 
generale de accesare a fondurilor POR 2014-2020, precum şi condiţiile specifice prevăzute în 
Anexa 4.2.4 la prezentul ghid.  

 B

Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la 

finalul perioadei de durabilitate a proiectului; 

 Î

In perioada de durabilitate a contractului de finanțare, Beneficiarul are obligaţia de a nu înceta 

sau delocaliza activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căruia a 

fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare  a proprietății 

asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu realiza 

o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestei operaţiuni. 

 B

Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condițiile de 

construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la 

finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului 

Conform Declarației de eligibilitate. 

În cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de evaluare, selecție și 
contractare cererea de finanțare va fi respinsă  

Ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în 
condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

4. Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului 

Prezentul criteriu de eligibilitate se considera indeplinit daca  : 

- Reprezentantul legal al solicitantului va completa şi semna  Declaraţia de angajament8   

- Solicitantul va transmite Ordinul Ministrului Sanatatii de aprobare a documentatiei tehnico 
economice si a indicatorilor  tehnico-economici la data depunerii cererii de finantare 

- Solicitantul va transmite Ordinul Ministrului de aprobare a cererii de finantare şi a cheltuielilor 
aferente acesteia in etapa de contractare a proiectului .  

5. Solicitantul de finanțare face dovada dreptului de proprietate/administrare asupra imobilului – 
obiect al proiectului /imobilelor/obiecte ale proiectului, la data depunerii cererii de finanțare 
(teren + construcții) 

                                                                                                                                                                  

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
8 Anexa la Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, numit în continuare Ghidul 
General 
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Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze faptul că este titularul 
dreptului de proprietate publică/privată sau al dreptului de administrare. 

Titularul oricărui alt drept real/creanţă nu va fi admis la finanţare. 

Se acceptă dovedirea dreptului de proprietate prin înscrierea provizorie acestuia.  

Beneficiarul trebuie să facă dovada înscrierii definitive a dreptului de proprietate în termen de maxim 12 
luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. 

 
 Imobilul (în conformitate cu prezentul criteriu  de eligibilitate) ce face obiectul proiectului 

îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele condiţii: 

 

 este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii; 

 nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea 

proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

 
 Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul 

de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile 

cu realizarea activităților proiectului. (eg. servituți legale, servituți convenționale, servitutea de trecere 

cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a 

conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (eg. ipoteca, etc) sunt 

considerate în accepțiunea AMPOR  incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 

2014-2020. 

 În accepţiunea AMPOR, dreptul de administrare înscris în Cartea funciară în favoarea unei 
instituţii de drept public, cu personalitate juridică şi care desfăşoară activităţi în domeniul sănătății, nu 
este considerat sarcină. Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă 
până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru 
realizarea proiectului. 

 Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe perioada de durabilitate: 

 
- să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare), 

- să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar al infrastructurii și 

- să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

 
 Aceste elemente constituie clauze ale contractelor de finanțare 

 De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu 

se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire 

la aceste aspecte vă rugăm să consultați modelul de contract anexat Ghidului Solicitantului. Condiţii 

generale de accesare a fondurilor POR 2014-2020, precum şi condiţiile specifice prevăzute în Anexa 

specifică la prezentul ghid. 

 Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de 

durabilitate a proiectului, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii privind 

drepturile asupra obiectului proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea 
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nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile 

contractuale. 

 În cazul existenței unui drept de proprietate înscris provizoriu/neatestat, beneficiarul va 

depune toate diligențele necesare privind iniţierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de 

proprietate publică . 

 

6. Proiectul precum şi activităţile sale se încadrează în obiectivul specific corespunzător 
priorităţii de investiţii 14.1 al axei prioritare 14 a POR; 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate 

prin POR 2014-2020 mentionate la sectiunea  1 din cadrul prezentului Ghid.  

 

 

7.  Proiectul se incadreaza  în limitele priorităţii de investiţii 14.1 din POR;   

Valoarea totală eligibilă depăşeşte 50.000.0009 euro. 

Valoarea totală eligibilă poate include valoarea TVA în măsura în care solicitantul nu este înregistrat ca 

plătitor de TVA). 

 

Solicitantul va anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind eligibilitatea TVA10 aferentă cheltuieluilor 

ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale. 

 

8. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023; 

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte 
de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul 
contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare 
pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de 
eligibilitate a cheltuielilor se referă la respectarea prevederilor art. 65 alin. (2)-(5) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi a perioadei de implementare stabilită de către 
autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare. 

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, 

luând în considerare specificul fiecărei activități. 

 

 

9. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen și 
nediscriminarea; 

                                                 

9 Conform art.100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 
10 Anexa la Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, numit în continuare Ghidul 
General 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=202349&datavig=2018-08-03&datav=2018-08-03&dataact=&showLM=&modBefore=
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=202349&datavig=2018-08-03&datav=2018-08-03&dataact=&showLM=&modBefore=
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Solicitantul va completa şi semna Declarația de eligibilitate și Declaraţia de angajament şi le va anexa 

la cererea de finanţare. 

 

10. Proiectul a parcurs etapa care s-a finalizat cu  nota de finalizare a actiunii (JASPERS) care 

curpinde indicații clare privind fezabilitatea și viabilitatea economică a proiectului major ( nota 

de finalizare a actiunii - completion note ) 

 

La cererea de finanţare se va anexa şi Notă de finalizare a actiunii/Completion note, din partea JASPERS 

(România). 

 

11. Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din 

alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului. 

 

În această  situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare, investițiile propuse 

prin proiect nu au mai beneficiat de finanţare publică, alta decât a beneficiarului, şi nu se află în 

perioada de garanţie la data depunerii cererii. 

 

12. Proiectul propus spre finanţare 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 (UE) nr. 

1303/2013). 

Nu sunt eligibile proiectele pentru care au fost finalizate din punct de vedere fizic toate investițiile 
propuse până la momentul depunerii cererii de finanţare. 

Condițiile acestui criteriu de eligibilitate vor fi asumate prin Declaraţia de eligibilitate. 

13.  Proiectul se regaseste in lista de proiecte majore conform Programului Operational Regional11  - 
Sectiunea 12 Elemente Separate, 12.1 Proiecte majore care vor fi implementate pe parcursul 
perioadei de programare, Tabelul 27 Lista proiecte majore,  si se va implementa in locatiile 
mentionate in cadrul Programului Operational Regional, respectiv Iasi ( Nord  Est), Cluj (Nord Vest) si 
Craiova (Sud Vest) .  

 

3.2 Eligibilitatea cheltuielilor 

 

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 

 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

                                                 

11 www.inforegio.ro – Acasa – Comitetul de monitorizare 

http://www.inforegio.ro/
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european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,  

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului 

referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1080/2006,  

 Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul 

de coeziune 2014-2020. 

 

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt prevazute in Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu 

modificarile sicompletarile ulterioare. : 

Luând în considerare cele anterior menţionate, pentru stabilirea eligibilităţii/ne-eligibilităţii cheltuielilor 
aferente se vor lua în considerare şi încadrările pe liniile bugetare. 

 
Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se 
realizează în conformitate cu prevederile OUG nr.40/23.09.2015, privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi 
normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016 

Se va lua în considerare şi rezonabilitatea costurilor având în vedere OUG 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificările şi 
completarile ulterioare 

 

Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

 

1.2. Amenajarea terenului  

 

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în:  

a) demolări; 

b) demontări;  

c) dezafectări;  

d) defrişări;  

e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;  

f) sistematizări pe verticală; 

g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;  

h) drenaje;  

i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);  

j) lucrări pentru pregătirea amplasamentului. 

 

 

 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială  
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Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea 

cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:  

a) plantare de copaci; 

b) reamenajare spaţii verzi;  

c) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.  

 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament) 

 

Secţiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

 Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării 

obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca 

aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, 

precum:  

a) alimentare cu apă;  

b) canalizare;  

c) alimentare cu gaze naturale;  

d) agent termic; 

e) energie electrică;  

f) telecomunicaţii;  

g) drumuri de acces;  

h) căi ferate industriale; 

i) alte utilitati  

 

 

Secţiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică in limita a 10% din valoarea eligibila a 

cheltuielilor de la Secţiunea a 4-a Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 

 3.1. Studii Cuprinde cheltuielile pentru: 

 

 3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 

topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;  

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;  

3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.  

 

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii  

 

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:  

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;  

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;  

c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu 

apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;  

d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 

 e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 

funciară; 

 f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 

 g) obţinerea avizului de protecţie civilă;  



Apelul de proiecte  

cod:  POR/105/14/1/Spitale Regionale 

titlu : POR/2019/14/14.1/14.1/1/SPITALE REGIONALE  

CONSULTARE PUBLICA IUNIE 2019  

 

  16 

 

h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;  

i) alte avize, acorduri şi autorizaţii.  

 

3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor 

tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică  

 

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 

 

3.5. Proiectare Cuprinde cheltuielile pentru:  

 

3.5.1. tema de proiectare;  

3.5.2. studiu de prefezabilitate;  

3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;  

3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;  

3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 3.5.6. proiect tehnic 

şi detalii de execuţie. 

 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării 

procedurilor de achiziţii publice:  

a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele 

cumpărate de ofertanţi);  

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare;  

c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă 

electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică;  

d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.  

3.7. Consultanţă Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:  

3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;  

3.7.2. auditul financiar extern - sunt eligibile in limita maximă a 8000 lei trimestrial (aferente activitatilor 

ce pot fi auditate in trimestrul respectiv. 

În cazul în care, beneficiarul optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit 

confirmă că cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt: 

• sunt necesare pentru realizarea proiectului,  

• sunt  prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului  

• sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea 

eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor 

OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

• sunt efectuate şi plătite de beneficiar;  

• cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; 

• sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, să fie 

identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să 

aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea 

«Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare. 

• Pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice distincte. La 

constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind 

organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS al proiectului  
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• cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se 

verifica preturile unitare si cantitatile decontate) 

• beneficiarul vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise 

special pentru proiect. 

• beneficiarul care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare 

contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de 

plată în valută; 

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește 

finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare 

a unei cheltuieli. 

 

3.8. Asistenţă tehnică Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:  

3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului:  

a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;  

b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 

avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat. 

 

Secţiunea a 4-a Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1. Construcţii şi instalaţii  

Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie. 

Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza 

cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe 

obiect.  

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile 

funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe 

obiecte de construcţie.  

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj  

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor 

incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.  

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de 

transport  

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum 

şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.  

4.5. Dotări  

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor 

de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz 

gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării 

acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice 

centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică.  

4.6. Active necorporale  

Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, 

know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.  
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Secţiunea a 5-a Alte cheltuieli  

5.1. Organizare de şantier  

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-

montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric.  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Cuprinde cheltuieli aferente 

realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de 

desfiinţare a organizării de şantier: 

 a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;  

 b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; 

 c) grupuri sanitare;  

d) rampe de spălare auto;  

e) depozite pentru materiale;  

f) fundaţii pentru macarale;  

g) reţele electrice de iluminat şi forţă;  

h) căi de acces auto şi căi ferate;  

i) branşamente/racorduri la utilităţi;  

j) împrejmuiri;  

k) panouri de prezentare;  

l) pichete de incendiu;  

m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii 

terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia 

cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din 

structura devizului general;  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier  

Cuprinde cheltuielile pentru:  

a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;  

b) taxe de amplasament;  

c) închirieri semne de circulaţie 

d) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de 

salubrizare;  

e) taxe depozit ecologic;  

f) taxe locale;  

g) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; 

 h)cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei 

lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia 

cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din 

structura devizului general;  

i) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a 

lucrărilor;  

j) paza şantierului;  

k) închirieri de /vestiare/barăci/containere/grupuri sanitare; 

l)contractele de asistență cu poliția rutieră; 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:  
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5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, republicată;  

5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 

privind Casa Socială a Constructorilor.;  

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.  

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 

publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei in limita a 10% din 

valoarea eligibila a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4  

 

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 

Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes 

public in limita a 20 000 de lei fara tva . 

 

6. Alte cheltuieli eligibile: 

6.1 cheltuieli aferente managementului proiectului: 

6.1.1 Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management a proiectului ( personal angajat in 

afara organigramei solicitantului) 

6.1.2. Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management a proiectului ( personal angajat al 

solicitantului) 

Sunt eligibile cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management de proiect, inclusiv contribuțiile 

angajatului și angajatorului, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din proiect de la data 

semnării contractului de finanțare, cu  respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Pentru persoanele care fac parte din echipa de management/implementare a proiectului angajate în baza 

unui raport juridic de muncă/contract individual de muncă, sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul 

de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru proiect, cu respectarea prevederilor Codului 

Muncii şi a legislaţiei naţionale aplicabile și zilele pentru care indemnizația pentru incapacitate temporară 

de muncă a salariaţilor este suportată de angajator. 

Documentele justificative aferente cheltuielilor cu salariile: 

• Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a proiectului 

• Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul si extras din 

REVISAL cu înregistrarea acestora 

• Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, dacă este cazul 

• Fisele postului  

• Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect 

• State de plata și centralizatoare ale acestora 

• Ordine de plata și extrase de cont 

• Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 

Numărul de persoane care pot fi nominalizate în echipa de proiect, este conditionat de valoarea 

proiectului, astfel: 

a) 4 persoane pentru un proiect in valoare de pana la 1.000.000 euro; 

b) 5    persoane pentru un proiect cu o valoare intre  1.000.000 - 5.000.000 euro; 

c) 7    persoane pentru un proiect cu o valoare de peste 5.000.000 euro; 
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4 Anexe ale cererii de finantare  

 

Anexele obligatorii la formularul cererii de finanţare sunt: 

1) Documentele statutare ale solicitantului  

2) Decizia de numire a reprezentantului legal al solicitantului, însoțită de o copie după actul de 

identitate al acestuia (CI/BI).   

3) In cazul nominalizarii unui imputernicit, se va anexa Ordinul Ministrului Sanatatii de 

imputernicire a acestuia alaturi de copie după actul de identitate al acestuia (CI/BI).   

4) Declaraţia de eligibilitate a solicitantului. 

5) Declaraţia de angajament a solicitantului. 

6) Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale   

7) Ordinul Ministrului de aprobare a cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente acesteia. Acesta 
va fi solicitat si depus in etapa de contractare a proiectului, in urma finalizarii etapei de 
verificare a procesului . 

Ordinul Ministrului de aprobare a cererii de finantare va fi în conformitate cu declarația de angajament 
precum și cu forma bugetului cererii de finanțare. 

 

În Ordinul Ministrului mai sus-menţionat trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul 
trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare 
a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale . 

 

Ordinul Ministrului de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente va conţine 
următoarele informaţii minime: 

ART 1. Se aprobă proiectul <Titlu proiect> , cod SMIS, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară ........, prioritatea de investiții ............. codul apelului 
de proiecte................... 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului <Titlu proiect>, cod SMIS, în cuantum de <suma în cifre> lei 
(inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a cuantumului de <suma în cifre>, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de <procent> % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanțarea proiectului <Titlu proiect>, cod 
SMIS <....>. 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <Titlu 
proiect> cod SMIS, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
................... 

ART 5. Ministerul Sanatatii va asigura din bugetul propriu toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv in situatia aplicarii de corectii financiare . 
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8) Hotararea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai proiectului (cererii de 
finantare) . 

9) Ordinul Ministrului Sanatatii de aprobare a documentatiei tehnico economice si a indicatorilor  
tehnico-economici la data depunerii cererii de finantare. 

10) Notă de finalizare (Completion note) din partea JASPERS (România)  

11) Certificat de cazier fiscal al solicitantului in termen de valabilitate . 

12) Certificatul  de atestare fiscală al solicitantului referitor la obligațiile de plată la bugetul local și 

bugetul de stat, în termen de valabilitate . 

13) Documentatia tehnico economica. 

Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare nu 
trebuie să fi fost  elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii 
cererii de finanţare. Dacă se anexează inclusiv proiectul tehnic, doar acesta trebuie să nu fi fost 
elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare .  

Aceasta trebuie sa vizeze obiectivul finantat in cadrul apelului de proiect (imobilul din cadrul 
sectiunii Localizare proiect pentru care s-au depus documentele de proprietate) .  

 

14) Certificatul de Urbanism 

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru 
proiectul/obiectul de investiţii care prevede lucrări de construcţie, conform legislației naționale 
aplicabile în vigoare, cu modificările și completările ulterioare12  

Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul/obiectul de investiţii aferent cererii de finanțare 
depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare 

Sigura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data 
depunerii cererii de finanțare, este atunci când se anexează autorizația de construire, în termen de 
valabilitate la data depunerii cererii de finanțare sau la data începerii lucrărilor, după caz, eliberată în 
vederea realizării investiției aferente proiectului. 

În ceea ce priveşte avizele/acordurile, se vor atașa toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul 
de urbanism. 

 

15) Extras de carte funciară din care să rezulte : 

a) intabularea dreptului de proprietate, precum si  încheierea sau  

b) înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publica 

sau  

Extrasul de carte funciară din care să reiasă dreptul de administrare aferent proprietății publice 

asupra imobilelor precum și  intabularea și încheierea, după caz. 

                                                 

12 Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.  
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 Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile 

calendaristice înainte de data depunerii proiectului. 

16) Planul de amplasement vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia 

în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 

17) Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează 

în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente . A se vedea modelul K la Ghidul General  

18) Devizul general al proiectului în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare – a se vedea 

structura devizului general din cadrul legislației în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii. 

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 

2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare). Devizul general trebuie să prezinte 

data elaborării/actualizării, să fie semnat și ștampilat de catre elaboratorul documentației 

tehnico-economice 

19) Formatul pentru transmiterea informatiilor privind un proiect major in limba roamana  in 

coformitate cu Regulamentul de Punere in Aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 

2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru 

raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune 

comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere 

economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și 

raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-

beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană ( in limba romana la depunerea cererii de finantare si in functie 

de optiunea aleasa de catre Solicitant, in limba engleza in etapa de contractare, daca este 

cazul) 

20) Ordinul Ministrului Sanatatii de nominalizare a echipei de implementare a proiectului. 

21) Certificarea aplicatiei semnata conform prevederilor sectiunii 2.3 a prezentului Ghid.  

 

5 Procesul de evaluare a calităţii și de contractare a proiectelor  

 

Având în vedere faptul că prin Axa prioritară 14 se finanţează 3 proiecte majore, Ministerul Sanatatii este 

sprijinit de către JASPERS în procesul de pregătire a proiectului major, până când acesta atinge pragul de 

maturitate minim acceptabil pentru a fi promovat spre finanţare.  

 

Completarea cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de verificare. 

 

În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţiile într-o manieră concisă, dar completă, 

să prezinte date relevante pentru înţelegerea proiectului, acţiunile concrete propuse în proiect, indicând 
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clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi 

costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc. 

 

Procesul de pregătire este un proces repetitiv care se încheie prin emiterea Notei de finalizare/ 

Completion note din partea JASPERS (România).    

 

După momentul primirii notei de finalizare, cererea de finanţare se va încărca în sistemul MySMIS în 

vederea  verificării de către AMPOR. 

  

Astfel, verificarea conformităţii administrative va urmări în principal, existenţa  cererii de finanţare, 

includerea tuturor anexelor obligatorii si respectarea tuturo criteriilor de eligibilitate ale solicitantului si 

ale proiectului . 

 

Grila de verificare va fi completată după un sistem de notare de tip Da/Nu/Nu se aplică (model standard 

anexa la prezentul ghid  – Grila de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii proiectului 

major).  

 

În situaţia în care AM POR are neclarităţi în ceea ce priveşte criteriile de conformitate administrativă şi 

eligibilitate se pot solicita clarificări.  

 

În cadrul acestui apel de proiecte, prin derogare de la secțiunea 8.1, din Ghidul solicitantului - Condiții 

generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), 

AMPOR  poate solicita maxim 3 solicitari clarificari/completari asupra cererii de finanțare. 

Termenul de răspuns este de maxim 5 zile lucrătoare . 

Nedepunerea documentelor obligatorii solicitate în termenul maxim de răspuns la cea de-a treia 
solicitare de clarificări, conduce la respingerea cererii de finanțare, cu posibilitatea redepunerii 
acesteia. 

Pot fi depuse documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai târziu de 
termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări 

Clarificările și documentele transmise vor respecta prevederile prezentului ghid legate de modalitatea 

transmiterea cererii de finanțare/a anexelor la aceasta precum si cele legate de conditiile aferente  

anexelor la formularul cererii de finantare. 

 

De asemenea se vor solicita clarificări şi în situaţia în care solicitantul nu depune toate documentele 

obligatorii împreună cu cererea de finanţare. 

Dacă proiectul nu respectă toate criteriile din grilă in urma finalizarii procesului de verificare, acesta este 

respins. În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat în scris asupra motivelor respingerii.  

 

Dupa finalizarea etapei de verificare CAE a proiectului, solicitantul va fi notificat in vederea demararii 

etapei de contractare a proiectului major. 

 

In cadrul prezentului  apel, prin exceptie de la Manualul de proceduri, nu se va efectua o vizita la fata 

locului in etapa de verificare a proiectului sau de contractare a acestuia.  
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După avizarea de către AM POR a proiectului major, acesta va fi transmis, de către AM POR  serviciilor 

Comisiei Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014.  

 

În acest scop, in etapa de contractare, Ministerul Sanatatii va comunica AMPOR optiunea aleasa cu privire 

la formularul pentru transmiterea informatiilor privind un proiect major ( limba rămână sau  varianta 

în limba engleză ) catre IQR/CE.  

 

In cazul in care, Ministerul Sanatatii va decide completarea si transmiterea catre IQR/CE a 

formularului pentru transmiterea informatiilor privind un proiect major in limba engleza, AM POR nu 

îşi asumă verificarea corelării şi a corespondenţei dintre cele două variante de proiect(română-

engleză).  

 

 În cazul unor necorelări între cele două variante de proiect primează cererea de finanţare aprobată 

de Comisia Europeană 

 

Concomitent cu transmiterea proiectului major la instituţiile amintite mai sus, AM POR demarează 

operaţiunea de semnare a contractului de finanţare. 

 

AM POR semnează contractul de finanțare și transmite beneficiarului cele trei exemplare ale contractului, 

în vederea semnării de către reprezentantul legal al acestuia.  

 

Ulterior semnarii contractului de finantare de catre AMPOR si Beneficiar, AMPOR va transmite contractul  

in vederea semnarii acestuia de catre ultima parte, respectiv  Organismul Intermediar aferent Regiunii in 

care se implementeaza proiectul.  

 

Contractul de finanţare reprezintă contractul de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul 

negocierilor dintre părţi. 

 

Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. 

5.1 Clauzele contractuale specifice aplicabile prioritatii de investitii 14.1 Investitiile in 
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv Specific 14.1 Îmbunătățirea calității şi 
a  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma 
procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul Anexei la Ghidul solicitantului - Condiții 
generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare). 

Menționăm că AMPOR din cadrul MDRAP poate aduce modificări asupra acestui document înainte de 
semnarea contractului de finanţare, sau ulterior semnării prin acte adiţionale, în baza modificărilor 
legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.  

Formularul cererii de finanţare completat şi anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de 
finanţare ca anexe la acesta. 
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Pe langă clauzele standard prevăzute în cadrul respectivului contract, vă atragem atenția asupra unor 

clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte.   

 

Contractul de finanţare se va încheia sub condiție rezolutorie, cuprinzând în mod obligatoriu următoarele 

clauze:  

 

1. ” AM POR va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia 

instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanţării acordate, 

dacă proiectul nu obţine aprobarea Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului 

UE 1303/2013, precum şi în cazul în care Comisia Europeană solicită modificarea proiectului şi 

beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POR şi în termenul impus, un act adiţional în 

vederea operării modificărilor solicitate. În această situație Beneficiarul are obligația de a restitui 

sumele primite în cadrul prezentului contract în termenul prevăzut la art.  7 A - Conditii Generale 

POR, alin. (21) sub sancțiunea calculării dobânzilor de întârziere conform prezentului contract ”. 

 

2. „ AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei  

de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară 

actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo 

unde este cazul) într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. 

OI are obligația monitorizării termenului  menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea 

corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de 

rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări” 

 

3. „ Beneficiarul isi asuma coreLarea si corespondenta dintre varianta in limba romana si varianta in limba 

engleza a proietului care se trimite la CE „ 

 

4. „ AMPOR nu isi asuma corelarea si corespondenta dintre varianta in limba romana si varianta in limba 

engleza a proiectului care se trimite la CE. In caz de contradictie intre cele doua variante, prevaleaza 

varianta transmisa la CE .” 

6 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor  

Procesul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor se va desfăşura în conformitate cu secţiunea 8.4 din 

cadrul Ghidului  general.  

  

7 Anexe Ghid specific 

Ghidul specific conţine următoarele anexe: 

 

 Anexa 1 - Grila AM POR de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii proiectului 

major 

 Anexa 2 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare   

ATENTIE: Modelele standard ale Declaratiei de eligibilitate, Declaratiei de angajament si Declaratiei de 

eligibilitate TVA sunt Anexe la Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul 

POR 2014-2020, numit în continuare Ghidul General 


