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Infrastructura educațională vizată  

(învăţământ primar şi gimnazial, liceal, profesional şi tehnic): 
 

Unităţi şcolare din învăţământul obligatoriu reabilitate/ 

echipate 

 
 Campusuri pre-universitare  create/reabilitate / echipate  



Alocare financiară pentru regiunea București-Ilfov: 
 

 milioane EUR (85% FEDR + 13% BG) 

 

Valoarea totală a proiectului:  

(minim) lei – (maxim)  lei 
 

 

 

 

 

 

Data limită de finalizare a implementării proiectului: 

 

 

 



 

SOLICITANTI ELIGIBILI: 

 

 
 

 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 

administraţiei publice locale) – UAT –(consilii judeţene/ 

consilii locale) 

 

 Parteneriatele dintre UAT şi unităţi de învăţământ 

pre-universitar de stat aflate în domeniul public al 

acestora. 

 



CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI (I) 

 

Noutăți: 
In calitate de autoritate contractantă, a încheiat un contract de 

lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările 

și completările ulterioare pentru activitatea ce face obiectul 

cererii de finanțare în condițiile:   

 

• achiziţia a fost lansată în SEAP după , 

• data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 

 

• data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 

. 



CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI (II) 

 

ATENTIE ! 

 

Nu se acceptă cesionarea contractului de lucrări 

atât la nivel de autoritate contractantă, dacă 

aceasta este altă entitate decât potenţialii 

beneficiari enumeraţi, cât şi la nivel de constuctor 

dacă acesta este în insolvenţă/faliment/desfinţat. 



ELIGIBILITATEA PROIECTELOR 

 

Categorii de operaţiuni: 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii 

educaţionale pre-universitare, 

 

 Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare 

 



Activităţi eligibile orientative(I) 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea, modernizarea şi 

extinderea clădirilor: 

 

- pentru învăţământul obligatoriu(toate 

tipurile de infrastructură) 

 

-unităților de învățământ special,  

respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, 

diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice, 

 



Activităţile eligibile orientative (II) 

 

 Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea 

clădirilor campusurilor pentru învăţământ 

preuniversitar, 

 Dotări didactice dacă au fost prevăzute iniţial în 

contractul de lucrări, conform Ordinului privind 

aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile, 

 Modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare 

funcţionării obiectivului investiţiei de bază, inclusiv 

crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

 

 



COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE 

- Solicitantul poate depune în acelaşi timp mai multe 

proiecte; 

- Fiecare proiect se referă la o singură unitate de 

învaţământ; 

- Completarea CF, Secţiunea I si II, se face conform 

instrucţiunilor de completare, urmărind modelele standard 

din Ghid; 

- Modificarea modelelor standard conduce la respingerea CF 

(I+II) pe motiv de neconformitate administrativă. 



DEPUNEREA PROIECTELOR (I) 

Colet sigilat la sediul OI (ADR Bucuresti-Ilfov) prin poștă 

recomandată, curier sau personal care să conțină: 

Cererea de finanţare, Secţiunea I/ Secţiunea II completă 

(împreună cu anexele) în original și copie, şi un 

exemplar în format electronic organizat pe fişiere cu 

nume relevante pe CD-ROM, conform cu originalul. 

 



DEPUNEREA PROIECTELOR (II) 

Data limită de depunere a  

cererilor de finanţare: 

 

 

 

 Secţiunea I:  
 

NU se admite redepunerea cererilor de finanţare respinse în 

urma procesului de evaluare şi selecţie 

Numai acei solicitanţi admisi în urma acestei etape vor depune 

Cererea de finanţare, Secţiunea II cu anexele aferente 

 

 Secţiunea a II-a:  



EVALUAREA CERERII DE FINANTARE (I) 

 

Etape 

 

 

 Verificarea concordanței cererii de finanţare: 

 

- Verificarea administrativă a dosarului de achiziţie 

publică pentru atribuirea contractului de lucrări - 

,  

 

- Verificarea conformităţii administrative şi a 

eligibilităţii cererii de finanţare şi verificarea 

conformităţii documentaţiei tehnico-economice 

 

 



EVALUAREA CERERII DE FINANTARE(II) 

 

Etape 

 

Etapa pre-contractuală 

 

- Vizita la faţa locului 

- Punctarea cererilor de finanţare 

 

 Etapa de prioritizare 

(dacă valoarea solicitată a tuturor cererilor de finanţare 

admise la finanţare prin prezentul apel de proiecte 

depășește alocarea financiară regională) 

 

 



EVALUAREA CERERII DE FINANTARE 

 

Clarificari (I): 

- Se pot solicita clarificări o singură dată,  

- OI ADR trasmite pe fax solicitantului cererea de 

clarificari, 

- Termenul de răspuns la clarificări: maxim  zile 

lucrătoare de la confirmarea de primire pe fax.  

 
 



EVALUAREA CERERII DE FINANTARE 

 
Clarificari (II): 

 

Proiectul/proiectele care au făcut obiectul solicitării de 

clarificări pot fi declarate neeligibile si neconforme, dacă 

termenul de raspuns nu este respectat sau răspunsurile nu 

sunt corespunzătoare 

 

ATENŢIE!  
 

NU se acceptă completarea cererii de finanţare şi a 

anexelor acesteia cu documente care trebuiau anexate în 

integralitatea lor încă de la depunere. 

 



EVALUAREA CERERII DE FINANTARE 

 

Criterii de selecție 

 

Aspecte vizate(punctate)*: 

- Stadiul fizic al execuției lucrărilor aferente 

activităţii ce va face obiectul cererii de finanţare 

- Valoarea achitată constructorului de către 

solicitant până la momentul depunerii cererii de 

finanțare 

- Data ordinului de începere a lucrărilor 

- Conţinutul bugetului proiectului 

*Detalii în Grila de selecție 



 

 

             

             

            

              

Agenția pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

   Organism Intermediar 

 Programul Operaţional Regional 

 

Str. Eminescu, nr.163, sector 2, Bucureşti 

Tel: +4021 313 80 99 

Tel/fax: +4021 315 96 59; 315 96 65  

Email: helpdesk@adrbi.ro  

  

www.regioadrbi.ro                      www.inforegio.ro   

 Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional  si co-finantat 

de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã. 
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