
Soluţii de finanţare pentru proiectele POR 
derulate de către autorităţile publice locale 

în Regiunea Nord-Est

Conferinţa regională, Suceava, 2 iulie 2009



Obiectivul strategic
al Programului Operational Regional 2007 – 2013 

Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate 
teritorial, 

• a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor 
specifice,
• cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de 
creştere, 
• îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, 
pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab 
dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.



Stadiul implementării POR la 1 iulie 2009

Obiectivele OI Nord-Est:
1. Atragerea unui numar suficient de propuneri de proiecte pentru a asigura bazinul 
de contractare necesar – termen ianuarie 2010
2. Atingerea nivelului de 200 milioane Euro contractate – termen 31.12.2009

În primele 24 luni de la lansare, în cadrul POR 2007-2013 

• au fost depuse in Regiunea Nord-Est 445 cereri de finanţare
• sunt 77 de contracte semnate in valoare de 114 milioane Euro
• se afla in pregatire pentru semnarea contractului 33 proiecte in valoare de 71 
milioane Euro

Rezultate aşteptate:

•oraşe dezvoltate socio-economic, 
•drumuri mai bune, 
•spitale şi ambulatorii modernizate şi echipate corespunzător, 
•centre sociale cu accesibilitate crescută pentru persoanele aflate în dificultate, 
•şcoli reabilitate şi dotate cu echipamente de ultimă generaţie, 
•structuri de sprijinirea a afacerilor – gata să găzduiască IMM-uri, 
•obiective turistice puse în valoare şi dublate de infrastructura de agrement



Axe prioritare de dezvoltare
şi domenii de intervenţie ale     POR

Fonduri 
alocate 
Regiunea 
Nord-Est 
(mil Euro)

Stadiul lansarii cererii deschise de proiecte Proiecte 
depuse 
in Regiunea 
Nord-Est

1. Sprijinirea dezvoltării urbane 227,04
1.1. Planuri integrate de dezvoltare 
urbană – sub-domeniul Centre urbane

66,75
Cerere deschisă de proiecte a fost lansată în noiembrie 2008, 
închisă în 31 martie 2009.

16 PIDU
55 proiecte

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport    regionale şi locale 143,08

2.1 Drumuri judeţene/ străzi urbane / 
sosele de centura 143,08                                   

Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 10 septembrie 2007, 
inchisa in  16  octombrie 2008

60 proiecte 

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 107,31
3.1. Infrastructură sănătate 28,33 Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 22 ianuarie 2008 5 proiecte
3.2. Infrastructură servicii sociale 16,24 Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 28 ianuarie 2008 25 proiecte 
3.3. Echipamente pentru situaţii de 
urgenţă 16,24

Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 31 octombrie 2007 1 proiect

3.4. Infrastructură educaţie 
preuniversitara, universitara si centre 
pentru formare profesionala continua

46,50
Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 29 februarie 2008
Suspendată în 24 aprilie 2009

105 proiecte

4. Sprijinirea mediului de afaceri 
regional şi local 129,85

4.1. Structuri de sprijinire a afacerilor 44,78 Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 25 aprilie 2008 6  proiecte
4.2. Situri industriale: reabilitare şi 
pregătire pentru noi activităţi 38,42

Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 25 aprilie 2008 0 proiecte

4.3. Microîntreprinderi
46,65

Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 13 martie 2008. 
Depunere cu termen limita pana in 16 iunie 2008

142 proiecte

5. Dezvoltarea şi promovarea 
turismului 116,81

5.1. Valorificarea patrimoniului cultural 38,42 Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 14 martie 2008 15  proiecte
5.2. Infrastructură turism

53,86
Cererea deschisa de proiecte a fost lansata in 29 aprilie 2008
Suspendata in 19 decembrie 2008.

31 proiecte

TOTAL 724,09 Toate axele prioritare lansate 445 proiecte



Stadiul depunerii cererilor de finanţare comparativ cu 
alocarea financiara la 1 iulie 2009

Domeniul de intervenţie TOTAL Alocarea financiara 
indicativa (mil.EURO)

Procent din alocarea financiara acoperit prin 
cererile de finantare depuse 

1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana 55 proiecte 66,75 176,99%
2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv 
constructia/reabilitarea soselelor de centura

60 proiecte 143,08 267,93%

3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate

5 proiecte
28,33

17,05%

3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale

25 proiecte
16,24

80,23%

3.3 - Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a 
bazelor operationale pentru interventii în situatii 
de urgenta

1 proiect 16,24 56,34%

3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua

105 proiecte 46,50 310,54%

4.1 - Dezvoltarea sustinuta a structurilor de sprijin 
pentru afaceri de importanta regionala si locala

6 proiecte 44,78 52,95%

4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

0 38,42 0

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor 142 proiecte
6,44

201,55%

5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si crearea sau modernizarea 
infrastructurilor conexe

15 proiecte 38,42 128,94%

5.2 - Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea 
infrastructurilor pentru valorificarea durabila a 
resurselor naturale cu potential de crestere a 
calitatii serviciilor turistice

31 proiecte 53,86 115,30%

TOTAL (mil.EURO) 445 proiecte 499,06 164,56%



BOTOSANI  NEAMT     SUCEAVA   

1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana 10 proiecte 5 proiecte 8 proiecte

2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv 
constructia/reabilitarea soselelor de centura

12 proiecte 9 proiecte 18 proiecte

3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate

1 proiect 2 proiecte

3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

2 proiecte 11 proiecte 6 proiecte

3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua

6 proiecte 36 proiecte 28 proiecte

4.1 - Dezvoltarea sustinuta a structurilor de 
sprijin pentru afaceri de importanta regionala 
si locala

1 proiect

4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor

7 proiecte 34 proiecte 33 proiecte

5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural si crearea sau 
modernizarea infrastructurilor conexe

1 proiect 1 proiect 7 proiecte

5.2 - Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea 
infrastructurilor pentru valorificarea durabila a 
resurselor naturale cu potential de crestere a 
calitatii serviciilor turistice

3 proiecte 8 proiecte 9 proiecte

TOTAL 42 proiecte 105 proiecte 111 proiecte

Situatia depunerii de proiecte pe judete si domenii de interventie la 01.07.2009



Principii generale de finanţare

Pre-finantarea cheltuielilor

•Baza legală: OUG Nr.64/2009 privind privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă (abroga OUG 29/2007)

• Pre-finanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din 
instrumente structurale(FEDR) către un beneficiar prin plată directă sau prin 
plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în 
baza unui contract de finanţare încheiat. 

•Pre-finanţarea se acordă în procent de max.20%(!!!) din valoarea eligibilă a 
contractului de finanţare. Se poate acorda integral sau în tranşe, în funcţie de 
previziunea fluxului de plăţi aprobată de Autoritatea de Management.



Pre-finanţarea

Modul de solicitare
Sumele aferente pre-finanţării vor fi transferate de către Direcţia Generală 
Autorizare şi Plăţi Programe pe baza următoarelor documente:

•contractul de finanţare încheiat între Autoritatea de Management prin 
Organismul Intermediar şi beneficiar;
•copie după contractul de achiziţie publică încheiat între beneficiar şi un 
operator economic;
•cererea de pre-finantare a beneficiarului, completata conform modelului din 
contractul de finanţare 

Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează 
progresiv, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare, prin deduceri 
in procent de 25% din cheltuielile considerate eligibile de Autoritatea de 
Management şi incluse în fiecare Cerere de Rambursare (excluzând plata TVA).

Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel 
încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima 
cerere de rambursare.



Rambursarea cheltuielilor

• Beneficiarul trebuie să depună periodic, la Organismul intermediar, cererile 
de rambursare însoţite de raportul de progres in conformitate  cu Graficul de 
depunere a cererilor de rambursare anexa la contract.

•Pe toată perioada de implementare a proiectului, in cazul modificarii 
Graficului si/sau calendarului activitatilor, beneficiarul va notifica OI privind 
noua previziune a fluxurilor financiare.

•Rambursarea cheltuielilor se solicita in general trimestrial; in functie de 
domeniul de interventie, suma minimă ce poate fi solicitată printr-o cerere de 
rambursare lunară este stabilita prin contractul de finantare de AMPOR (ex. 
Pentru Domeniul 2.1 este 300.000 Lei).



De ce avem nevoie de soluţii financiare adaptate ?

• Pentru asigurarea disponibilităţilor financiare care permit demararea 
implementării proiectelor

• Pentru asigurarea disponibilităţilor financiare care permit susţinerea 
proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor

• Pentru ca respectarea cash-flow-ului previzionat să fie posibilă şi să nu 
depindă de factori aleatori

• Pentru a ne scuti de întârzieri nedorite, acte adiţionale, etc.

• Pentru a nu pune în pericol obiectivele specifice ale proiectelor



De unde puteti obtine informatii?

Informaţii suplimentare pot fi solicitate Biroului Verificare Tehnica si 
Financiara care functioneaza in cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est

Contact :
Adresa: Str. Lt. Draghescu nr.9 Piatra Neamt
Telefon/Fax: 0233 218.071
Email: mzlavog@adrnordest.ro
Website: www.inforegionordest.ro


