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Obiectiv specific 
10.3 

Soluționarea asimetriilor existente între curricula universitară și necesitatea de a 
dezvolta competitivitatea economiei românești, prin acordarea de sprijin pentru 
modernizarea și echiparea facilităților conexe într-o abordare diferențiată, în strânsă 
cooperare cu sectorul privat 

Alocare financiară 

obiectiv specific 
10.3 

Alocare regiuni: 73,75 milioane euro:  

NE - 12,51 mil. euro, SE - 10,62 mil. euro, S - 11,25 mil. euro, SV - 8,55 mil. euro, V - 8,41 
mil. euro, NV - 10,24 mil. euro, C - 9,87 mil. euro, BI - 15,32 mil. euro 

Ajutor financiar 

nerambursabil  

Valoare minimă eligibil: 100.000 euro 

Valoare maximă eligibilă: 6.700.000 euro (30.000.000 lei)  

Rate de cofinanțare: 

▪ Rata cofinanţării FEDR si buget de stat: 98%  

▪ Rata cofinanţării Beneficiar: 2% 

Depunere proiecte 24 Noiembrie 2017 – 24 Aprilie 2018 

Solicitanți eligibili 

Instituţii de învăţământ superior de stat - cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de 
învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele 
de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, 
numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de 
învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul 
universitar 2017 - 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a 
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018 

Tipuri de investitii 

Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
universitare 

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de 
construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură. 

O universitate poate depune una sau mai multe cereri de finanţare. Unitate de infrastructură 
educaţională reprezintă universitatea care depune cererea de finanţare, indiferent de numărul de 
facultăţi care utilizează infrastructura subiect al proiectului. 

Pentru situaţia când se doreşte depunerea unei cereri de finanţare care să vizeze clădiri aflate în 
amplasamente diferite, clădiri utilizate eclusiv de aceeaşi/aceleaşi facultate/facultăţi se 
va depune o singură cerere de finanţare. 

Cheltuieli eligibile 

CAP.1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

▪ cheltuieli efectuate pentru cumpărarea de terenuri/exproprieri - în limita a 10% din 
valoarea totala eligibila a proiectului  

▪ cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului 

▪ cheltuieli efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

▪ cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament) 

CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

▪ cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie 

▪ cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi 

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - sunt eligibilie cumulat, în limita 
maximă a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul cap. 4 „Cheltuieli pentru 

investiţia de bază” 

▪ Studii de teren 

▪ Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 

▪ Proiectare şi inginerie - elaborarea tuturor fazelor de proiectare, plata verificării tehnice a 
proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor 
şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie 

▪ Consultanţă – elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii 
acesteia inclusiv plan de marketing; managementul proiectului; serviciile de 
consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 

POR - Axa 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.3 - Creșterea 
relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și 

sectoarele economice competitive 

Învăţământ terțiar universitar 
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procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică; serviciilor de evaluare, efectuate 

de un expert ANEVAR 

▪ Asistenţă tehnică - asistenţă tehnică din partea proiectantului și plata diriginţilor de şantier, 
desemnaţi de autoritatea contractantă 

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

▪ Construcţii şi instalaţii - reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale universitare 

▪ Dotări - utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari (mijloace fixe 
şi/sau obiecte de inventar) 

▪ Construcţii, instalaţii si dotari - cheltuieli conexe investitiei de baza: obiect conex 
obiectivului de investitie cuprinzand lucrari si dotari pentru: reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare - în limita a 15% din 
valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, punctul 1.2 si 1.3, Cap. 2, Cap. 4, 
punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1. 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

▪ Organizare de şantier 

▪ Comisioane, cote si taxe 

▪ Diverse si neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile 

cuprinse la subcapitolul  1.2, 1.3  capitolul 2 si capitolul 4. 

CAP. 6.  Cheltuieli de informare și publicitate:  

Cap. 7.  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - în limita maxima a 5000 lei 
trimestrial 

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  

▪ 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 
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