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NOTĂ pentru completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul 
major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate 
POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013  
 

 
În urma analizei situaţiilor apărute după lansarea apelului de proiecte pentru 
fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 
19.12.2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional face 
următoarele precizări: 
 
În cadrul acestui apel de proiecte cererile de finanţare depuse trebuie să se înscrie în 
următoarele operaţiuni: 

• Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-
universitare, 
• Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare. 
În cazul operaţiunii Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare, confom 
prevederilor Ghidului Solicitantului aferent acestui apel de proiecte pentru campusul 
pre-universitar fost stabilită următoarea definiţie: „Reuneşte în cadrul aceluiaşi 
amplasament şcoala/spaţii de învăţământ, facilităţi de rezidenţă pentru elevi şi 
profesori, cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere destinate 
calificării/profesionalizării („ateliere şcoală”), săli de sport.” 
 
Anumite situaţii, determinate de lipsa spaţiului în jurul unităţilor de învăţământ, au 
determinat însă ca Autorităţile Publice Locale să folosească alte locaţii, aflate la 
distanţe variate de unităţile de învăţământ, pentru a creea facilităţile necesare 
generării unui campus pre-universitar. 
 
Autoritatea de Managemnent pentru Programul Operaţional Regional luând în 
considerare potenţialul proiectelor ce vizează campusurile pre-universitare, face 

următoarea completare la prevederile Ghidului Solicitantului aferent acestui apel de 
proiecte: 
 
În cazul cererilor de finanţare ce se înscriu în operaţiunea Crearea şi dezvoltarea 
campusurilor pre-universitare pot fi acceptate şi acele proiecte ce vizează mai multe 
locaţii, aflate la distanţă una de alta, cu condiţia ca suma facilităţilor ce se 
implementează în acele locaţii să genereze un campus preuniversiar.  
 
Dacă până la emiterea prezentei Note există cereri de finanţare respinse pentru 
neîncadrarea în operaţiune generată de existenţa mai multor locaţii, acestea se vor 
reevalua luând în considerare prevederile prezentei Note. 
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În cazul cererilor de finanţare ce se înscriu în operaţiunea Crearea şi dezvoltarea 
campusurilor pre-universitare şi proiectul se implementează în mai multe locaţii iar 
pentru a respecta definiţia campusului din Ghidul Solicitantului, cheltuielile vreunei 
locaţii au fost trecute pe neeligibile acest aspect va face subiectul unei solicitări de 
clarificări suplimentare luând în considerare prevederile din prezenta Notă. 
 
 
 

 
 


