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Obiective 

Realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a 
populației în învăţământul primar şi gimnazial 

 

Alocare financiară 
Obiectivul Specific 
10.1a 

ITI – 19.000.000 euro, BI – 12.250.000 euro, NE – 14.034.780 euro, SE – 11.910.727 euro, 
SM – 12.616.073 euro, SV – 9.594.307 euro, V – 9.434.001 euro, NV – 11.485.916 euro, C – 
11.077.136 euro. 

Ajutor financiar 
nerambursabil  

Valoarea maxima eligibilă a unui proiect: 7.700,00 euro per participant direct la procesul 
educaţional - elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională  

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 100.000 euro 

Rate de cofinanțare: 

▪ Rata cofinanţării FEDR+ Buget de Stat: Maxim 98% 

▪ Rata cofinanţării Beneficiar: Minim 2% 

Depunere proiecte 04.01.2018 – 04.05.2018 

Solicitanți eligibili 

Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)  

instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice 
locale, desprinse din aparatul Primăriei/ Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, 
derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică. 

Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale şi instituții ale administraţiei publice locale - 
liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială 

Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, este eligibil. 

Activități eligibile 

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu - şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei 
pregătitoare. Infrastructura educaţională cuprinde, fără a se limita: săli de curs, laboratoare, ateliere, 
teren/sală de sport, spaţii de studiu individual/colectiv de tipul sălilor de lectură, bibliotecă, spaţii cazare 
elevi/profesori, cantine, etc. 

Proiectul va viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură 
educaţională, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere 
cadastrale.  

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

Este eligibilă infrastructura aferentă exclusiv învățământului general obligatoriu (şcoli I-
VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) cuprinsă în unităţi de învăţământ aferente nivelului 
educaţional secundar superior indiferent de filiera din care face parte unitatea 

Cheltuieli eligibile 

Lista cheltuielilor eligibile: 

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - obţinerea terenului, amenajarea 
terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială și cheltuieli pentru 
relocarea/protecţia utilităţilor 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - în limita maxima a 10% din valoarea 
cheltuielilor eligibile finantate în cadrul „Cheltuieli pentru investiţia de bază”: 

▪ Studii de teren 

▪ Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 

▪ Proiectare şi inginerie - elaborarea tuturor fazelor de proiectare 

▪ Consultanţă - servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor 
necesare intocmirii acesteia inclusiv plan de marketing; servicii de consultanţă în domeniul 
managementului proiectului; servicii de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării 
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică; servicii de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii 
terenurilor achiziționate 

▪ Asistenţă tehnică - asistenţă tehnică din partea proiectantului și plata diriginţilor de şantier 

POR - Axa prioritară 10: Prioritatea de investiții 10.1 - Obiectivul Specific 10.1b 
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

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

Învăţământ obligatoriu - primar şi gimnazial 
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4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 

▪ Construcţii şi instalaţii - construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu: şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei 
pregătitoare 

▪ Dotări - utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari 

▪ Construcţii, instalaţii si dotari - cheltuieli conexe investitiei de baza pentru un obiect 
conex obiectivului de investitie (împrejmuire, acces în curte, iluminat exterior, alei 
pietonale şi acces auto, clădire anexă, etc.) - în limita a 15% din valoarea eligibilă a 
cheltuielilor aferente: amenajarii terenului și pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială, asigurarii utilităţilor necesare obiectivului, construcţiilor şi instalaţiilor, dotărilor si 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

5. Alte cheltuieli 

▪ Organizare de şantier 

▪ Comisioane, cote si taxe 

▪ Cheltuieli diverse şi neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor 
eligibile aferente: amenajarii terenului și pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, 
asigurarii utilităţilor necesare obiectivului, cheltuielilor pentru investiţia de bază. 

6.  Cheltuieli de informare și publicitate 

▪ Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate 

▪ Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie 

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

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. 

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 
▪ 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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