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INSTRUCŢIUNE 
privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul  

Programului Operaţional Regional 2007-2013 
 

 

 

(1) Pentru axele prioritare/ domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu 
depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de finanţare se va realiza 
în momentul în care valoarea solicitată a cererilor de finanţare aflate în proces 
de evaluare şi selecţie depăşeşte cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea 
respectivă, pentru respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada de 
programare 2007-2013. 

(2) Anunţul de suspendare a depunerii cerilor de finanţare se va publica cu o lună 
înainte de data limită până la care mai pot fi depuse cereri de finanţare în 
cadrul acelui domeniu major de intervenţie, pentru una sau mai multe regiuni, 
după caz. Anunţul va menţiona data şi ora până la care se mai pot depune cereri 
de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie. 

(3) Cererile de finanţare aflate în proces de evaluare şi selecţie precum şi cererile 
de finanţare depuse până la termenul limită specificat de Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional vor fi evaluate conform 
procedurii de evaluare şi selecţie, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurale 
până la evaluarea tehnică şi financiară inclusiv.  

(4) La sfârşitul procesului de evaluare şi selecţie menţionat la alin. (3), cererile de 
finanţare a căror valoare depăşeşte alocarea financiară regională pentru 
respectivul domeniu major de intervenţie vor fi incluse într-o listă de rezervă, 
putând fi deblocat procesul de evaluare pentru acestea numai în condiţiile în 
care se disponibilizează sume suplimentare în cadrul respectivului domeniu 
major de intervenţie pentru regiunea în cauză. 

(5) In situaţia în care în urma evaluării tuturor cererilor de finanţare primite până 
la suspendarea depunerii de proiecte în cadrul unui domeniu major de 
intervenţie, pentru o regiune, nu se vor contracta proiecte a căror valoare să 
acopere alocarea financiară regională, Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional va lansa o cerere de proiecte cu termen limită 
pentru suma rămasă disponibilă. 

(6) Începând cu data de 16.10.2008, ora 16.00, se suspendă procesul de 
depunere a cererilor de finanţare in cadrul axei prioritare 2 “Imbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport”,  domeniului major de 
interventie 2.1.- "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene 
şi străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură" in 
regiunile de dezvoltare Nord - Est , Sud – Est şi Sud - Vest Oltenia. 


