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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU REDUCEREA EMISIILOR 

DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ  
 

În data de 22.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a 
emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1”. 

Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la 
Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu 
numărul POR/2017/4/4.1/1 - Martie 2018 se referă, în principal, la următoarele aspecte: 

- Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, se vor prezenta Hotărârea Guvernului SAU 
extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea, cel mai târziu în termen 
de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare. 

- Includerea posibilităţii încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea, între 
administraţiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT 
municipiul/oraşul/judeţul/comuna, în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de 
construire pe albiile şi/sau pe malurile apelor; 

- Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activităţi complementare finanţabile prin 
Obiectivul specific 4.1, până cel târziu la data şi ora de închidere a prezentului apel de proiecte; 

- Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnică şi financiară la 50 de puncte; 

De asemenea, forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1” este publicată pe site-ul 
programului (http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html). 
 
Sursa : site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-modificarea-ghidului-solicitan tului-pentru-

reducerea-emisiilor-de-carbon-in-municipiile-resedinta-de-jude t)  

 
 
 
 

PARTENERIATE ÎNTRE SOLICITANŢII DE FINANŢARE  
PRIN POR ŞI INSTITUŢII PUBLICE 

  

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 15 martie 2018, un Memorandum prin care se adoptă un model 
de acord-cadru de parteneriat între unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc să efectueze 
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investiţii pe terenurile aflate în albiile râurilor, solicitante de finanţare prin Programul Operaţional 
Regional (POR), şi instituţii publice (entităţile cu personalitate juridică ale Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” şi ale Administraţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare), pe perioada de valabilitate a 
contractelor de finanţare. 

Este vorba despre acele terenuri aflate în albiile râurilor, care sunt incluse în domeniul public al 
statului şi date în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. În aceste condiţii, UAT 
(judeţe/municipii/oraşe/comune) care pot beneficia de fonduri europene prin POR nu pot demonstra că 
pot asigura caracterul durabil al investiţiei în ceea ce priveşte intervenţiile pentru consolidarea 
structurilor care intră în alcătuirea drumurilor reabilitate. În cazul unei investiţii în infrastructură sau 
producţie, trebuie respectat caracterul durabil al investiţiei timp de 5 ani de la data plăţii finale, inclusiv 
prin menţinerea proprietăţii asupra elementelor de infrastructură. 

Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, la emiterea actelor ce permit efectuarea lucrărilor în 
albiile apelor, administraţiile bazinale din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române” impun 
UAT-urilor anumite condiţii, care conduc la prelungirea duratei de întocmire a documentaţiilor necesare 
pentru depunerea cererilor de finanţare prin POR sau chiar la respingerea lor. 

Aceste condiţii sunt legate fie de dovada deţinerii terenurilor aflate în albiile minore, fie de 
dovada procedurii de concesionare a suprafeţelor de teren, fie de transferarea dreptului de administrare a 
suprafeţelor proprietate publică a statului, din albia minoră a cursurilor de apă din administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea titularului avizului de gospodărire a apelor. 

Astfel, prin crearea unor parteneriate între UAT-uri şi administratorii terenurilor aferente unor 
investiţii propuse spre finanţare din POR, fiecare parte îşi va putea exercita toate prerogativele care 
decurg din dreptul de administrare asupra imobilului deţinut. Practic, de exemplu, pentru Administraţia 
Naţională „Apele Române”, singura obligaţie pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de 
durabilitate, va fi reprezentată de menţinerea dreptului de administrare asupra terenului, parte a 
proiectului propus spre finanţare din POR. 

Memorandumul a fost aprobat în contextul implementării POR 2014-2020 şi al realizării gradului 
de absorbţie stabilit prin Programul de Guvernare, pentru a evita dezangajarea de fonduri puse la 
dispoziţia României de către Uniunea Europeană. 

În acest context, având în vedere alocarea financiară, la nivelul POR, de 8,13 miliarde de euro 
(6,6 miliarde de euro FEDR + 1,53 miliarde euro de la bugetul de stat) şi pentru evitarea aprecierii ca 
fiind neeligibile a unor proiecte în care devin incidente prevederi referitoare la dovedirea calităţii de 
proprietar/administrator al unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al statului (respectiv 
domeniului public al UAT-urilor), este necesară soluționarea condiţionalităţilor aferente emiterii avizului 
de gospodărire a apelor, ca urmare a intervenţiei la edificiile existente în albiile râurilor. 

  
Sursa : site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/parteneriate-intre-solicitantii-de-finan tare-prin-
por-si-institutii-publice) 



Buletin informativ 

 

3 

POR: TERMENUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU REDUCEREA 
EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONELE URBANE, PRELUNGIT PANA LA 21 MAI 

2018  
 
În data de 13.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a 

emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului pentru proiectele de reducere a emisiilor de carbon 
în zonele urbane finanţate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. 

 
Este vorba atât despre apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov 

(POR/2017/3/3.2/1/BI) şi celelalte regiuni (POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI), cât şi despre cele dedicate 
Deltei Dunării (POR/2017/3/3.2/1/ITI). 

 
Principalele modificări sunt incluse în Sinteza modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiţii 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 
REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI - Martie 2018 şi se referă, în principal, la: 

- prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor cu numărul 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI până la data de 21 mai 
2018, ora 12.00. 

- posibilitatea încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat pentru colaborarea dintre administraţiile 
bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT (oraşul/municipiul/judeţul/comuna), în 
cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor. 

 
Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi 
POR/2017/3/3.2/1/ITI” este publicată pe site.  

 
Sursa: site MDRAP – (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-termenul-de-depunere-a-proiectelor-pentru-

reducerea-emisiilor-de-carbon-in-zonele-urbane-prelungit-pana-la-21-mai-2018) 


