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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu  
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar 
  

 
 
Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelurilor apelurilor de proiecte? 
 
Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-
teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de 
judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 14-20. 
 
Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? 
Investițiile prevăzute în cadrul apelurilor de proiecte vizează învățământul antepreșcolar, 
preșcolar. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute 
în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: 
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) 
O cerere de finaţare se poate adresa unui imobil ce deserveşte în acelaşi timp atât nivelul de 
educaţie timpurie antepreșcolară (creșe) cât şi nivelul preşcolar (grădinițe). 
 
 
Data și ora lansării cererii de proiecte: 04/01/2018, 12.00 
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 04/05/2018, 12.00 
 
 
Care este valoarea minima și maximă a unui proiect 
 
Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro 
Valoare maximă eligibilă : La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului seva aveaîn 
vedereîncadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, 
respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de 
finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii. 
 
 
Activităţile eligibile  
Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții: 
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) 
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Lucrări de reabilitare  Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru 
readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de 
reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de 
încadrare a lor. 

Lucrări de 
modernizare 

Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru 
ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial. 

Activităţi de 
extindere 

 

În sensul prezentului Ghid, lucrări asupra unor clădiri, 
realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, 
mansarde, cât şi pe orizontală prin construirea unui corp 
anexă în continuarea clădirii existente sau pe acelasi 

amplasament, care să fie legat structural şi/sau funcţional de 
clădirea existentă (aceeaşi destinaţie şi funcţionare a corpului 
anexă condiţionată de funcţionarea construcţiei iniţiale sau ca 

o completare necesara la functionalitatea cladirii existente). 

Lucrări de construcţie Lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric realizate 
pe un amplasament în vederea edificării unei noi construcţii 

Activităţi de dotare  Achiziţionarea de obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare 
desfăşurării etapelor procesului educaţional 

 
Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data 
depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ 
modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură 
şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. 
 
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 
(autoritatea publică locală/parteneriat). 
 
Lista cheltuielilor eligibile  
CAP.1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1. Obţinerea terenului 
1.2. Amenajarea terenului 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din 
amplasament) 
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CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
 
CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1. Studii de teren 
3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 
3.3. Proiectare şi inginerie 
3.4. Consultanţă 
3.5. Asistenţă tehnică 
 
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1. Construcţii şi instalaţii 
4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, 
dotari) 
4.3. Construcţii, instalaţii si dotari - cheltuieli conexe investitiei de baza 
 
CAP. 5. Alte cheltuieli 
5.1. Organizare de şantier 
   5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 
    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
5.2. Comisioane, cote si taxe  
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
 
CAP. 6.  Cheltuieli de informare și publicitate 
 6.1.Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate 
6.2 Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie 
 
Cap. 7.  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 
 
Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate 
in trimestrul respectiv. 
 
 
Cheltuieli neeligibile 
• costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate 
prin proiect; 
• costuri administrative; 
• cheltuielile cu întocmirea strategiei pentru dezvoltare locală; 
• costuri de personal; 
• cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi 
aferente creditelor; 
• contribuția în natură; 
• amortizarea 
• cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 
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• cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport; 
• cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand; 
• amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj. 
 


