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Instrucţiune către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 privind conţinutul cadru al proiectului tehnic, grila de 

verificare a proiectului tehnic şi aspecte de procedură 
 
 
Având în vedere principiile finanţării prin instrumente structurale (asigurarea de către 
beneficiar a resurselor financiare necesare derulării corespunzătoare a proiectului 
până la rambursarea acestora, restricţiile determinate de aplicarea regulii „n+3”/ 
„n+2” privind cheltuirea alocărilor din surse comunitare, criteriile stricte pe care le 
aplică Comisia Europeană la rambursarea cheltuielilor eligibile etc), Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional doreşte să atragă atenţa 
asupra necesităţii de a acorda o atenţie deosebită în elaborarea documentelor 
necesare pentru aprobarea finanţării. 
 
În acest sens, în cazul proiectelor pentru care se solicită finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, la elaborarea proiectului tehnic se 
recomandă utilizarea de către solicitanţii de finanţare a modelului anexat (Anexa nr. I 
– Conţinutul cadru al Proiectului tehnic),  model elaborat pe baza modelului stabilit 
prin Ordinul nr. 1013/ 2001 al ministrului finanţelor publice şi nr. 873/ 2001 al 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţelor privind aprobarea structurii, 
conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii. Atragem atenţia 
solicitanţilor de finanţare să solicite proiectantului să verifice şi, dacă este 
cazul, să refacă, fiecare punct din secţiunea 1.2 Descrierea lucrărilor şi nu doar 
să preia aceste informaţii din studiul de fezabilitate. 
 
Proiectul tehnic va fi depus de solicitantul de finanţare la sediul organismului 
intermediar, în termenul maxim de şase luni indicat de acesta, într-un singur 
exemplar original. După verificarea documentului prezentat, pe baza grilei de 
verificare a proiectului tehnic, organismul intermediar poate solicita clarificări 
solicitantului de finanţare. Clarificările pot viza aspecte de formă (clarificări cu privire 
la semnături, ştampile, etc.) dar şi completarea documentaţiei dacă lipsesc informaţii 
sau documente, sau elementele prezentate nu sunt suficiente pentru ca organismul 
intermediar să declare proiectul tehnic acceptat. Orice modificare şi/sau 
completare necesar a fi adusă documentaţiei proiectului tehnic trebuie să se 
efectueze în termenul de şase luni menţionat în notificarea organismului 
intermediar. Cele şase luni nu includ perioadele în care proiectul tehnic se află în 
proces de verificare la organismul intermediar.  
 
În situaţia în care diferenţa dintre valoarea totală a investiţiei rezultată din 
proiectul tehnic şi valoarea investiţiei de bază aşa cum a fost prezentată 
aceasta în studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare este de sub 10%, 
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organismul intermediar va solicita prezentarea aprobării Consiliului Judeţean/ 
Consiliului Local/ organismului abilitat al solicitantului privind asumarea noii 
valori a proiectului. Valoarea totală a investiţiei recalculată conform proiectului 
tehnic (în marja de majorare de 10% faţă de studiul de fezabilitate) se supune 
aceloraşi reguli de eligibilitate a cheltuielior ca si bugetul iniţial. 
 
Solicitantul de finanţare va reface cererea de finanţare şi o va depune în etapa 
precontractuală, la vizita pe teren, în următoarele situaţii: 

• refacerea bugetului cererii de finanţare ca urmare a unei majorări a valorii 
totale a investiţiei cu maxim 10% rezultată din proiectul tehnic faţă de valoarea 
totală a investiţiei din studiul de fezabilitate (în acest caz solicitantul de 
finanţare va prezenta şi aprobarea organismului abilitat pentru noua valoare a 
proiectului); 

• dacă durata lucrărilor de execuţie prevăzută în graficul de realizare a lucrării 
din cadrul proiectului tehnic diferă de durata menţionată în studiul de 
fezabilitate şi cererea de finanţare si diferenta este justificata; 

• dacă prin proiectul tehnic sunt descrise şi justificate mai multe obiecte de 
investiţie decât în studiul de fezabilitate.  

 
În situaţia în care valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic 
diferă cu mai mult de 10% de valoarea investiţiei de bază aşa cum a fost prezentată 
aceasta în studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare, dar se încadrează în limita 
maximă stabilită pentru domeniul major de intervenţie, solicitantul de finanţare va fi 
notificat de către organismul intermediar cu privire la această situaţie. Solicitantul de 
finanţare va actualiza cererea de finanţare şi studiul de fezabilitate cu informaţiii aşa 
cum rezultă acestea din proiectul tehnic şi le va transmite la organismul intermediar 
în termen de maxim 4 luni de la notificare. Diferenţa între valoarea totală a 
investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic şi (valoarea totală a investiţiei 
rezultată din studiul de fezabilitate plus marja de 10%), reprezintă cheltuială 
neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare. Cererea de finanţare şi 
studiul de fezabilitate astfel revizuite vor face obiectul unei evaluări tehnice şi 
financiare în baza unei grile de evaluare simplificate.   
 
Dacă valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic diferă cu mai 
mult de 10% de valoarea investiţiei de bază aşa cum a fost prezentată aceasta în 
studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare, şi nu se încadrează în limita maximă 
stabilită pentru domeiul major de intervenţie, proiectul tehnic va fi considerat 
neacceptat, proiectul propus spre finanţare fiind neeligibil, ca urmare respins. 


