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Conform Ghidului Solicitantului secţiunea 2.2.4. 
„Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail sau prin fax nu mai târziu de 21 de zile 
înainte de data limită de primire a aplicaţiilor, la adresa de mai jos, indicând în mod 
clar numărul de referinţă al Licitaţiei Deschise:  
 
Adresa E-mail: < info-mediu@dr.mie.ro > 
 
Întrebările adresate astfel vor primi un răspuns, nu mai târziu de 11 zile înaintea 
expirării termenului limită de primire/depunere al proiectelor. 
 
Întrebările care ar putea fi relevante si pentru alţi solicitanţi, împreună cu 
răspunsurile, vor fi publicate  pe Internet la adresa web www.infoeuropa.ro  si  
www.mie.ro. 
 
În baza celor prezentate, solicitanţii pot transmite în scris, solicitări de informaţii 
suplimentare şi clarificări până cel târziu la  08 februarie 2007 şi această pagină va fi 
actualizată periodic până la data 18 februarie 2006. 
 
 
 

În urma analizării mesajelor transmise pe adresa info-mediu@dr.mie.ro s-au 
conturat următoarele precizări suplimentare. 

 
 
 

Nr. Întrebare Răspuns 
Data publicarii: 29/01/2007 

1.  Ce se intelege prin REABILITAREA 
siturilor contaminate? Poate fi vorba 
de inchiderea acestora?  
 

Reabilitare sit contaminat inseamna 
redarea in circuit natural a terenului 
respectiv si poate implica inchiderea 
unui depozit, cu respectarea 
prevederlor legale si a Planului 
Regional de Gestionare a Deseurilor 
(PRGD). 
 

2.  Finantarea studiului implica obligatia 
beneficiarului de a implementa 
proiectul in lipsa unei alte finantari? 
Finantarea studiului pregatitor implica 
cu necesitate finantarea proiectului? 
 

Nu este o conditie obligatorie, ci este o 
posibilitate. Beneficiarul poate utiliza 
rezultatul acestui proiect (studiu), 
pentru a realiza in viitor un proiect de 
investitii pe care il poate finanta atat din 
surse proprii cat si din surse externe 
(credite bancare, fondul de mediu, 
fonduri structurale, etc). 
 



3.  Este eligibil un proiect depus in 
asociere de mai multe administratii 
publice locale (ce urmeaza a fi 
parteneri in proiect) care vizeaza 
extinderea sistemului realizat in faza 
pilot? Este necesar ca asocierea de 
administratii publice locale sa aiba 
personalitate juridica? 
 
 

Pentru acest program de pregatire a 
proiectelor aplicantii pot depunde 
proiecte numai singuri. Parteneriatele 
nu sunt eligibile. Parteneriate intre 
diverse autoritati publice vor putea fi 
incheiate pentru proiectele viitoare de 
investitii. Nu este necesar ca aceste 
autoritati publice sa se constituie in 
asociatii cu personalitate juridica. 
Proiectul chiar daca este depus de o 
singura autoritate poate viza realizarea 
unei investitii viitoare care sa se 
adreseze la mai multe autoritati publice 
locale. 
Faza pilot a fost pentru schema de 
investitii, iar aici vorbim despre o 
schema de pregatire a proiectelor.  
 

4.  Care este termenul limita pentru 
primirea solicitarilor, intrucat in ghidul 
primit din teritoriu termenul este 1 
martie, iar pe site-ul 
www.infoeuropa.ro , termenul este 30 
martie  
 
 

Termenul limita de depunere a 
proiectelor este 1 martie 2007, ora 
16.00. 
Acest termen apare in Ghidul 
Solicitantului tiparit cat si in forma 
electronica existenta pe site-ul 
www.mie.ro  
Va rugam sa folositi acest site pentru a 
afla toate informatiile necesare despre 
acest program. 
 

5.  Datorita faptului ca la Consiliile 
Judetene nu se aplica restrictia 
numarului de locuitori (50000) si 
asociatii unui solicitant nu trebuie sa 
indeplineasca conditiile de eligibilitate 
din Cap. 2.1.1, poate un Consiliu 
Judetean sa solicite finantare pentru 
intocmirea unui proiect unitar de 
alimentare cu apa si/sau canalizare la 
nivel de judet (sau la nivelul a mai 
multe localitati) in care sa fie incluse si 
localitati cu peste 50000 de locuitori? 
Dar daca Consiliul Judetean depune o 
aplicatie pentru un studiu integrat care 
sa acopere mai multe localitati care 
au sub 50.000 de locuitori 
  

Consiliul Judetean ca aplicant trebuie 
sa respecte toate criteriile de 
eligibilitate mentionate la sectiunea 
2.1.1. CJ nu trebuie sa respecte 
conditia de a avea 50.000 locuitori in 
calitatea sa de autoritate publica locala, 
dar asta nu inseamna nu trebuie sa 
respecte toate criteriile de eligibilitate 
de la 2.1.1 
CJ poate depune un proiect care sa 
cuprinda mai multe localitati, dar 
numarul locuitorilor din fiecare localitate 
nu trebuie sa depaseasca 50.000. In 
proiecte nu pot fi cuprinse localitati cu 
mai mult de 50000 locuitori. 
 

6.  In cazul in care un judet beneficiaza 
de finantare ISPA pentru 
managementul deseurilor menajere, 
localitatile cuprinse in programul ISPA 
pot depune cereri de finantare in 
cadrul actualei scheme de finantare 
pentru activitati care nu sunt cuprinse 
in proiectul ISPA? (ex. colectarea si 

Domeniile mentionate in Ghid la 
sectiunea 1.2, lit. A se adreseaza doar 
deseurilor menajere. 



tratarea gunoiului de grajd si a altor 
deseuri ne-menajere) 
 

7.  In cadrul acestui program, se pot 
accesa fonduri  pentru realizarea unui 
studiu de fezabilitate privind 
transformarea unui bazin de inot, 
existent in constructia spitalului , in 
cabinete de proceduri, in vederea 
conformarii cu normele in vigoare 
referitoare la spatiul de cazare al 
pacientilor. 
 

Schema de granturi se adreseaza doar 
autoritatilor publice locale Consilii 
locale si judetene. Astfel, spitalul nu 
poate fi aplicant eligibil. 
 

8.  Va rugam sa ne informati daca exista 
o Schema de Granturi pentru 
Pregatirea de Proiecte in Domeniul 
Protectiei Mediului pentru societati 
comerciale. 
Dupa cate am vazut pe site-ul 
infoeuropa.ro Schema de 
Granturi activa in momentul de 
fata face referire doar la Sectorul 
Public. 
 

Schema pentru sectorul IMM a fost 
activa anul trecut. Anul acesta schema 
este valabila numai pentru sectorul 
public. 
 

9.  Poate RAGCL in calitate de operator, 
cu gestiune delegata, in domeniul 
salubritatii sa participe la licitatie in 
nume propriu, cu solicitare de 
finantare nerambursabila pentru 
efectuarea unui studiu de fezabilitate 
legat de gestiunea deseurilor, sau 
programul se adreseaza exclusiv 
autoritatii publice locale ? 
 

Aplicanti eligibili sunt numai aceia 
mentionati la sectiunea 2.1.1 
 

10.  Va rugam sa ne precizati daca 
urmatoarele activitati sunt eligibile, in 
conformitate cu prevederile Ghidului 
pentru solicitantii de fonduri 
nerambursabile aferent Schemei de 
Granturi pentru sectorul public pentru 
Pregatirea de proiecte in domeniu 
protectiei mediului: 
1. Gestionarea deseurilor 
- Studii, Analize si Evaluari necesare 
pentru Inchiderea gropilor de gunoi 
neconforme 
2. Gospodarirea apelor si apelor uzate 
- Studii, Analize necesare investitiilor 
privind gospodarirea apelor si apelor 
uzate in localitati unde nu exista retea 
de apa sau canalizare (investitia 
presupune introducerea retelei de apa 
sau canal) 
 

1. Conform POS Mediu , Cap. 3.2.2, 
unul din obiectivele Axei prioritare nr.2 
este “Reducerea numarului de situri 
contaminate”. In concluzie, inchiderea 
ecologica a depozitelor mici de deseuri 
neconforme este eligibila. 
 
2. Conform Ghidului solicitantului si 
conform prevederilor din POS Mediu – 
Axa prioritara 1, in ceea ce priveste 
retelele de alimentare cu apa sau 
canalizare pot fi eligibile doar proiecte 
de remediere / extindere a acestora. 



11.  Dorim sa intram in posesia 
documentatiei pentru accesarea de 
granturi in domeniul protectiei 
mediului. 
 

O gasiti pe site-ul Ministerului Integrarii 
Europene la www.mie.ro Licitatii Active 
si de asemenea la sediul Agentiei 
pentru Dezvoltare Regionala din 
regiunea in care va aflati. 
 

12.  In primul rand as dori sa stiu daca un 
ONG nou infiintat care va activa in 
domeniul biodiversitate/protectia 
naturii este un solicitant eligibil. In 
ghidul solicitantului nu apare conditia 
explicita ca solicitantul sa dovedeasca 
o anumita vechime, dar in cazul in 
care se selecteaza cererea de 
finantare sunt solicitate o serie de 
documente (de ex. bilant contabil , 
cont de profit si pierdere) de care un 
ONG nou infiintat nu dispune. 
 

ONG ca solicitant trebuie sa aiba 
experienta pentru ca altfel nu poate 
demostra ca este specializat in 
domeniul biodiverstiatii /protectia naturii 
sau ca a primit responsabilitati in acest 
domeniu. 
In cazul selectarii trebuie sa depuna 
toate documentele specificate in Ghid 
sectiunea 2.4 

13.  Totodata faptul ca ONG-ul nu are 
activitate anterioara poate sa afecteze 
in asa masura demonstrarea 
punctelor g) si h) de la Criterii de 
eligibilate a solicitantilor, sectiunea 
2.1.1 ghidul solicitantului, incat sa nu 
merite efortul realizarii si depunerii 
proiectului? ( "g) să deţină resurse 
financiare stabile şi suficiente pentru a 
asigura operarea şi întreţinerea 
proiectului de investiţie" si "h) să 
poată demonstra capacitatea sa de a 
gestiona proiectul pregătitor precum şi 
proiectul de investiţii")  
 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca 
cumulativ toate criteriile de eligibilitate 
de la sectiunea 2.1.1 

14.  In ceea ce priveste subcontractorii (de 
ex firma de consultanta) care pot fi 
acceptati sa realizeze studiile si 
analizele exista conditia sa 
demonstreze experienţă  prin 
participarea lor la cel puţin 2 proiecte 
similare ca valoare şi natură. 
Proiectele realizate de acestia trebuie 
sa fie neaparat in domeniul unui 
sector de mediu? Sau ajunge sa fi 
realizat proiecte pentru programe cu 
finantare din fonduri europene de 
aceeasi amploare, dar intr-un 
domeniu oarecare?  
 

Subcontractorii trebuie sa demonstreze 
experienta similara ca valoare si natura 
pentru domeniul pentru care este 
proiectul. Daca proiectul se refera la 
biodiversitate, cele 2 proiecte trebuie sa 
se refere tot la biodiversitate. 

15.  Va rugam sa ne precizati daca 
Directiile de apa sunt eligibile  peru 
aceasta linie de buget. 
 

Solicitanti eligibili sunt numai cei listati 
in Ghidul Solicitantului la sectiunea 
2.1.1 
 

16.  În cadrul acestei scheme de grant pot Pentru un viitor proiect de investitii se 



fi considerate ca activităţi eligibile ale 
unui singur proiect: 
- studii de fezabilitate şi studii conexe 
- studii de prefezabilitate, studii de 
fezabilitate şi studii conexe? 
 

poate elabora  unul sau mai multe  
tipuri de studii specificate in Ghid 
sectiunea 2.1.3, studii specifice 
proiectului de investitii vizat 

17.  Pentru informaţiile cuprinse în Anexa 
C – Declaraţia furnizorului extern de 
servicii este necesară ataşarea 
documentelor doveditoare ale 
experienţei similare? 
 

Nu, sunt declarate pe propria 
respundere de subcontractor dar este 
in interesul aplicantului sa verifice 
veridicitatea acestor informatii. 
Autoritatea Contractanta poate verifica 
oricand aceste documente inainte de 
contractare, iar in cazul unor informatii 
eronate/false aplicantul nu mai 
primeste finantarea si va fi tras la 
raspundere pentru fals in declaratii. 
Pentru intregul proiect aplicantul 
semneaza o declaratie prin care isi 
asuma intreaga raspundere pentru 
informatiile furnizate in proiect, deci 
inclusiv in Anexa C. 
 

18.  Potrivit prevederilor legale consiliul 
local are competenţă în limita unităţii 
administrativ teritoriale a localităţii în 
cauză, putând decide numai pentru 
acest areal. În situaţia în care există 
un sistem zonal de alimentare cu apă 
şi canalizare, ceea ce implică o 
realizare a lucrărilor pe teritoriul mai 
multor localităţi, fiecare consiliu local 
va trebui să aprobe indicatorii studiilor 
de fezabilitate realizate şi să 
cofinanţeze investiţia ce urmează a se 
realiza. Într-un asemenea caz este 
necesară încheierea unui contract de 
asociere care să stabilească 
drepturile şi obligaţiile fiecărui consiliu 
local. În cadrul acestei schemei de 
finanţare este permisă asocierea 
menţionată, urmând ca ulterior, în 
faza de execuţie de lucrări, să se 
aplice regulile parteneriatului? 
 

Conform Ghidului solicitantului 
Cap.2.1.2, pentru aceasta schema, 
solicitanţii pot acţiona doar individual, 
fără organizaţii partenere. Alte 
organizaţii pot fi implicate în proiect in 
calitate de asociaţi. Asociatii joacă un 
rol real în proiect, dar nu pot primi 
fonduri nerambursabile. Mai tarziu, in 
proiectul de investitii, acestia se pot 
asocia in parteneriat. 
 

19.  Dacă într-o localitate îşi desfăşoară 
activitatea un operator privat care 
colectează, transportă, etc. deşeurile 
menajere, autoritatea publică locală 
poate fi considerată solicitant eligibil 
în cadrul acestei scheme de 
finanţare? 
 

Autoritatea publica locala este eligibila 
chiar daca serviciul este concesionat 
catre un operator privat 
Schema de finantare pentru pregatire 
de proiecte nu conditioneaza finantarea 
viitoare a proiectului de investitii de 
anumite surse. Acestea pot avea 
diferite cerinte specifice 
 

20.  Sunt considerate eligibile investiţii Da, investitia va fi posibila pentru mai 



precum sisteme zonale de alimentare 
cu apă şi canalizare, care se află 
amplasate şi/sau deservesc două sau 
mai multe localităţi? 
 

multe localitati dar in aceasta schema 
de pregatire de proiecte solicitant poate 
fi o singura autoritate publica care 
elaboreaza proiectul unitar. 
 

21.  Este necesară pentru justificarea 
proiectului depunerea documentelor 
care dovedesc că anumite activităţi 
propuse se încadrează în strategiile 
de dezvoltare aprobate la nivel 
judeţean (de exemplu planuri de 
măsuri sau acţiuni, strategii de 
dezvoltare)? 
 

Nu se depun documente. Comitetul de 
evaluare va face verificarea daca 
proiectul propus se incadreaza in 
strategia nationala, planul regional, etc. 
In proiect trebuie sa mentionati in care 
document se incadreaza proiectul dvs. 
 

22.  Potrivit Ghidului Solicitantului, 
respectiv ultimul paragraf al paginii 8 
din cererea de finanţare, este necesar 
ca solicitantul să menţioneze strategia 
pe care intenţionează să o urmeze în 
vederea obţinerii resurselor financiare 
necesare pentru implementarea şi 
operarea ulterioară a proiectului de 
investiţii vizat. Vă rugăm să detaliaţi 
această cerinţă, având în vedere că în 
cuprinsul Ghidului se prevăd ca 
posibilităţi de finanţare a investiţiilor 
programe Phare sau Fonduri 
Structurale, iar pentru perioada 
următoare 2007-2013 autorităţile 
centrale nu au definitivat structura şi 
condiţiile instrumentelor de finanţare 
post aderare. 
 

Aici trebuie precizat tocmai ce aveti 
Dvs. in vedere sa intreprindeti pentru a 
pune in practica viitorul proiect de 
investitii. Proiectul poate fi finantat atat 
din sursele mentionate in Ghidul 
solicitantului cat si din orice alte surse. 
Autoritatile centrale au definitivat 
structura instrumentelor structurale. 
 

23.  Asociaţiile de localităţi de dezvoltare 
intercomunală, înfiinţate pentru 
realizarea în comun a unor proiecte 
de dezvoltare de interes zonal sau 
regional ori furnizarea în comun a 
unor servicii publice, cu personalitate 
juridică în temeiul Legii nr. 286/2006 
pentru modificarea şi completarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, pot fi solicitanţi eligibili în 
această schemă de grant? 
 

Solicitanti eligibili sunt numai cei 
mentionati in Ghid sectiunea 2.1.1 
 

24.  O autoritate publică poate depune 
câte un proiect pentru fiecare măsură 
din Program,  având în vedere că un 
solicitant poate avea ca priorităţi de 
dezvoltare locală ambele măsuri (de 
exemplu atât pentru gospodărirea 
apelor şi apelor uzate, cât şi în 
domeniul gestionării deşeurilor)? 
 

Conform Ghid sectiunea 2.1.3 pag 19 
se depune un singur proiect 
 



25.  Conform Ghidului Solicitantului - 
pagina 17, este mentionat ca 
proiectele de investitii trebuie sa se 
incadreze intr-unul din cele doua 
sectoare de mediu selectate de 
regiunea din care facem parte.  
Tot la aceeasi pagina apare subliniat 
ca aceasta schema de granturi poate 
pregati proiecte care pot fi ulterior 
finantate cu fonduri UE.  
"In consecinta, proiectele pregatitoare 
pentru care se solicita finantare in 
cadrul schemei la care se face referire 
aici (SGPP), pot aborda orice sector 
de mediu (aer, apa, biodiversitate, 
deseuri)."  
Regiunea Sud-Est are doua prioritati - 
gestionarea deseurilor si protectia 
naturii/biodiversitate. 
Din precizarile ulterioare eu inteleg ca 
pot fi depuse si proiecte care vizeaza 
pe viitor proiecte de investitii in 
domeniul apei, aerului. 
As dori o confirmare sau infirmare din 
partea dvs. 
  

Daca viitorul proiect de investitii se 
doreste finantat din Phare CES 2005-
2006 proiectul trebuie sa se refere la 
cele 2 prioritati selectate. 
Daca proiectul de investitii se 
preconizeaza a fi finantat din fonduri 
structurale, de IFI sau Fondul national 
de mediu, proiectul pregatitor se poate 
adresa oricarui domeniu. 
 

26.  Autoritatile locale care au concesionat 
servciul de apa si respectiv 
managementul deseurilor pot fi 
beneficiari in proiectele ce urmeaza a 
fi finante prin acest program? 
 
Pun aceasta intrebare pt. ca, conform 
pct. 2.1.1-1b din ghid,  pot participa 
doar autoritatile publice romane 
RESPONSABILE in domeniul 
gestionarii deseurilor sau al 
gospodaririi apelor. Ele oricum raman 
responsabile (conform legii) chiar 
daca serviciul respectiv este 
concesionat, delegandu-se doar 
exploatarea (serviciul) nu si 
responsabilitatea.  Altfel spus, fara 
exceptie, in sensul legii, orice primarie 
ramane responsabila indiferent daca a 
delegat sau nu serviciul respectiv. 
 

Autoritatea publica locala este eligibila 
chiar daca serviciul este concesionat 
catre un operator privat 
Schema de finantare pentru pregatire 
de proiecte nu conditioneaza finantarea 
viitoare a proiectului de investitii de 
anumite surse. Acestea pot avea 
diferite cerinte specifice 
 

27.  Exista limite minime sau maxime in 
privinta bugetului total si interventiei 
de grant  acordat  proiectelor de 
investitie care se pot propune (pentru 
care se cere finantarea studiilor)? 
Pun aceasta intrebare pentru ca cf 
Ghidului proiectele aprobate (pentru 
care se finanteaza studiile  

Pentru Phare CES Min. 300.000 max 
1.000.000 Euro Pentru alti finantatori 
nu cunoastem 
 



respective) urmeaza a fi finantate o 
parte din Phare si o alta parte din 
instrumenete structurale.  
 

28.  Prin ce procedura se va decide care 
studii se vor referi la finantare PHARE 
si care la Fonduri structurale? In ce 
faza se va comunica acest lucru 
propunatorului? 
 

Aceasta decideti dvs cum veti utiliza 
mai departe rezultatul acestui proiect si 
unde veti depune mai departe proiectul 
de investitii. In Ghid se specifica numai 
posibilitatile pe care le aveti. 
 

29.  Daca o aglomerare dintr-o statiune 
turistica de interes judetean are in 
prezent mai putin de 2000 locuitori 
echivalenti, dar in planul urbanistic 
urmeaza sa creasca in urmatorii 1-2 
ani la aproape dublu (urmand tendinta 
de crestere din ultimii ani), este 
aceasta eligibila pentru proiecte de 
canalizare?  
 

Conditiile de elgibilitate trebuie 
indeplinite la momentul depunerii cererii 
de finantare. 
 

30.   Cum se aplica regula celor 2000 de 
locuitori echivalenti in cazul unei 
statiuni turistice unde exista si case 
de vacanta si pensiuni/hoteluri (spre 
exemplu, daca sunt doar 600 de 
locuitori stabili si peste 1500 turisti si 
vizitatori de week-end  se poate 
propune investitie in canalizare?)  
 

Se considera numarul de locuitori 
conform datelor statistice eliberate de 
autoritatea specializata. 
 

31.  In lipsa unei stipulatii contrare, este de 
inteles ca regula celor minim 2000 
locuitori echivalenti se aplica exclusiv 
la proiecte de canalizare si nu si la 
proiecte de alimentare cu apa/tratare 
(unde pot fi si mai putin de 2000 de 
locuitori echivalenti)? 
 

Se refera la sitemele de apa uzata 
 

32.  In cazul unui proiect complex = apa + 
canalizare, daca una din componente 
(activitati) este considerata ne-
eligibila, se evalueaza si se poate 
finanta numai componenta 
considerata eligibila? Sau se respinge 
ca ne-eligibil intregul proiect? 
 

Nu un proiect se evalueaza in intregul 
sau. Orice element de ineligibilitate 
duce la respingerea proiectului 
 

33.  Pot fi finantate si studiile de impact de 
mediu si infrastructura urbana care se 
refera la proiecte de investitii ce 
urmeaza a fi supuse finantarii din alte 
POS decat cele de mediu?  
 

Nu 
 

34.  Care este in final regimul TVA-ului 
aplicabil grantului PHARE, respectiv 
din fonduri structurale? Se aplica sau

La prezenta Schema de grant teoretic 
ar trebui sa se aplice cota 0, dar 
informatii detaliate despre acestea vor 



nu TVA acelei parti? Aceeasi 
intrebare si pentru finantarea studiilor, 
in sensul ca daca se aplica TVA 
grantului, firmele de servicii 
(consultanta, studii de piata proiectare 
etc.) sunt in majoritatea cazurilor 
platitoare de TVA- bugetul propus 
pentru studii va include sau nu TVA?  
 

primi aplicantii ale caror Proiecte vor fi 
selectate, de la departamentul Plati. 
Pentru fondurile structurale trebuie sa 
va interesati la Autoritatea de 
Management de la Min. Mediului.  
 

35.  Potrivit considerentelor menţionate la 
punctul 3, în cazul unui sistem zonal 
de colectare a deşeurilor, a cărui 
oportunitate şi necesitate nu se 
justifică la nivelul unei comunităţi 
restrânse de 2000-3000 locuitori, este 
necesară asocierea mai multor 
localităţi. În cadrul acestei schemei de 
finanţare este permisă asocierea 
menţionată, urmând ca ulterior, în 
faza de execuţie de lucrări, să se 
aplice regulile parteneriatului?   
 

Da, solicitarea fiind depusa de o 
singura unitate administrativ teritoriala 
(celelate avand statut de asociati).  
Conform Ghidului solicitantului 
Cap.2.1.2, pentru aceasta schema, 
solicitanţii pot acţiona doar individual, 
fără organizaţii partenere. Alte 
organizaţii pot fi implicate în proiect in 
calitate de asociaţi. Asociatii joacă un 
rol real în proiect, dar nu pot primi 
fonduri nerambursabile. Mai tarziu, in 
proiectul de investitii, acestia se pot 
asocia in parteneriat. 
 

36.  Un consiliu local detine un studiu de 
fezabilitate intocmit acum 3-4 ani 
(pentru o investitie eligibila) care 
necesita a fi REFACUT. Intrebarea 
este daca in cadrul acestei scheme se 
poate solicita finantare in vederea 
refacerii acestui studiu avand in 
vedere faptul ca nu este vorba de 
intocmirea unui nou studiu de 
fezabilitate ci refacerea 
unuia deja existent? 
 

Da, cu conditia ca studiul de fezabilitate 
intocmit in urma cu 3-4 ani sa nu fi fost 
finantat de la bugetul de stat al 
Romaniei sau din alte surse 
(internationale). Dubla finantare nu este 
permisa. 
 

37.  Daca exista un studiu de fezabilitate, 
in cadrul acestei scheme se poate 
solicita finantarea in vederea intocmirii 
PROIECTULUI TEHNIC aferent 
investitiei respective? 

Nu, elaborarea de proiecte tehnice nu 
este o actiune eligibila, doar elaborarea 
de studii este eligibila. Finantarea 
proiectelor tehnice este 
eligibila pe schema de investitii, 
achizitia secundara. 
 

38.  Avand in vedere faptul ca la punctul B 
din Ghid nu se mentioneaza decat 
reabilitarea statilor de epurare si 
extinderea retelelor de canalizare, 
sunt eligibile studiile care prevad 
CONSTRUCTIA de noi statii de 
epurare, respectiv sisteme de 
canalizare acolo unde aceste investitii 
nu exista deloc? - luand in 
considerare faptul ca pct. B din Ghid 
se completeaza cu AXA prioritara 1 
din POS Mediu unde la Operatiuni 

Conform Axei prioritare 1 din POS 
mediu, constructia de statii noi de 
epurare este eligibila. 
 



indicative se prevede si constructia 
unor astfel de infrastrucuri. 
 

39.  In cazul in care un beneficiar doreste 
intocmirea a doua sau mai multe 
studii (ex. studiu de impact si studiu 
de fezabilitate) aferente aceleiasi 
investitii, este posibila solicitarea 
finantarii in cadrul acestei scheme 
pentru ambele studii, daca se 
incadreaza in suma eligibila? 
 

Da, este posibil sa se includa 
elaborarea a doua sau mai multe studii 
aferente aceleiasi investitii, cu conditia 
incadrarii in suma maxima permisa 
 

40.  Documentele anexa (pag.29 din Ghid) 
se depun/pot fi depuse odata cu 
cererea de finantare? 
  

Documentele anexa Cap. 2.4 (pag.29 
din Ghid) NU trebuie depuse odata cu 
Cererea de finantare. Acestea se vor 
solicita doar aplicantilor care au fost 
selectati provizoriu sau inclusi pe lista 
de rezerva.   
 

41.  Formularul de identificare legala se 
completeaza si pentru consiliile 
locale? 

Da, trebuie completat si pentru 
consiliile locale. 
 

42.  Ce prezinta un consiliu local drept 
"Copie dupa statutul sau certificatul 
de asociere al solicitantului?" 

Conform precizarilor din Ghidul 
solicitantului, Cap. 2.4, in cazul in care 
solicitantul este o autoritate publica 
infiintata prin lege, se va prezenta o 
copie a respectivei legi.   
 

43.  Putem solicita in cererea de finantare 
intocmirea unui studiu de fezabilitate 
care sa cuprinda atat reabilitari si 
extinderi de reteele de apa potabila 
cat si de canalizare ? 

Conform Ghidului solicitantului Cap.1.2 
pct. B se poate solicita o cerere de 
finantare pentru un studiu de 
fezabilitate care sa cuprinda atat 
reabilitari cat si extinderi de retele de 
apa potabila cat si de canalizare. 
 

44.  Referitor la eligibilitatea solicitantilor si 
in contextul specific judetului, in care 
Serviciul Public Judetean de 
Alimentare cu Apa si Canalizare din 
cadrul Consiliului Judetean are in 
administrare majoritatea sistemelor de 
apa din comunele judetului, poate fi 
eligibil Consiliul Judetean prin 
serviciul de specialitate (Serviciul 
Public Judetean de Alimentare cu Apa 
si Canalizare)  ca solicitant , caz in 
care viitorul proiect se realizeaza 
pentru mai multe localitati 
(nemaipunindu-se regula numarului 
de locuitori) ale caror sisteme de apa 
le are in administrare    sau  
 solicitantii pot fi numai  Consiliile 
Locale Comunale  in parte (aplicandu-
se aici regula numarului de locuitori)? 
  

Conform prevedilor Ghidului 
solicitantului, cap.2.1.1,  Consiliul 
Judetean este eligibil fara a indeplini 
criteriul referitor la numarul de 50000 
de locuitori si poate sa prevada 
proiecte de investitii viitoare in localitati 
care respecta conditiile prevazute la 
cap.1.2 din Ghidul solicitantului.  
  



45.  Referitor la potentialii furnizori de 
servicii externe , ce se intelege exact 
prin "proiecte similare ca valoare si 
natura" dupa cum este specificat la 
pag. 20 din  Ghidul Solicitantului? 

Proiect similar ca natura:  
proiect in acelasi sector de activitate cu 
proiectul pentru care se solicita 
finantare. 
Proiect similar ca valoare: obiectivele 
proiectului realizat sa fie comparabile 
dpdv al complexitatii si cantitatilor de 
lucrari cu proiectul care se propune 
astfel incat sa poata fi facuta o corelare 
dintre valoarea proiectului prezentat de 
potentialul furnizor de servicii si 
proiectul propus. 
 

46.  În cadrul "Schemei de Granturi pentru 
Sectorul Public pentru Pregătirea de 
Proiecte în Domeniul Protecţiei 
Mediului", la nivelul Regiunii 1 Nord - 
Est au fost alese ca prioritare două 
sectoare din cele patru:  
* gestionarea deşeurilor  
* gospodărirea apelor şi a apelor 
uzate  
Acest lucru înseamnă că un solicitant 
din regiunea de Nord Est nu poate 
solicita sprijin pentru a realiza proiecte 
ce au în vedere celelalte două 
sectoare (calitatea aerului şi 
biodiversitate) şi care să fie finanţate 
prin POS-ul de mediu? 
 

Aplicatiile pentru pregatirea de proiecte 
nu sunt restrictionate de sectoarele de 
mediu identificate pe plan regional ca 
prioritare pentru investitii.  
 
 

47.  POS pe mediu finanţează numai 
proiecte regionale ale operatorilor 
regionali, a căror pregătire este 
suportată prin componenta de 
Asistenţă Tehnică. În această situaţie 
cum vor putea fi realizate proiectele 
prevăzute în cadrul actualei Scheme 
de Granturi? 

In POS Mediu se specifica ”Pentru 
acele localitati care nu pot fi incluse 
intr-un proiect regional, in cazuri bine 
justificate, prin POS Mediu pot fi 
sprijinite proiecte mici, la nivel 
individual ...”; 
In 2007 este prevazuta lansarea 
schemei de granturi pentru sectorul 
public pentru realizarea de investitii in 
domeniul protectiei mediului, program 
Phare CES 2005. 
 

48.  Dacă relieful (colinar, montan) al unei 
localităţi nu permite realizarea unui 
singur sistem de canalizare , respectiv 
a unei staţii de epurare a apelor 
uzate, este eligibilă realizarea studiilor 
pentru sisteme locale de canalizare şi 
epurare a apelor uzate (pe sate 
componente etc)?  
Doream sa stim daca un consiliu 
local, in cazul in care are deja statie 
de epurare pentru o parte din satele 
componente ale comunei, poate sa 

Conform Ghidului solicitantului si 
conform prevederilor din POS Mediu, 
este eligibila constructia /reabilitarea/ 
/modernizarea statiilor de epurare a 
apelor uzate. 
In situatia in care localitatile ce vor 
beneficia de statia de epurare 
depasesc 2000 locuitori echivalenti si 
conform Cap. 1.2 din Ghidul 
solicitantului se poate realiza 
documentatia pregatitoare pentru 
investitia respectiva. 



aplice pentru realizarea unei alte statii 
de epurare ce va deservi reteaua 
celorlalte sate componente. 
 

49.  In conformitate cu prevederile din 
Ghidul solicitantului, cap.1.2 A. 
Pregatirea de proiecte viitoare de 
investitii in sectorul gestionarii 
deseurilor, este eligibila investitia: 
Reabilitarea depozitelor mici de 
deseuri. In conformitate cu Planul 
Regional de Gestionare a Deseurilor, 
(proiectul trebuie sa fie in concordanta 
cu obiectivele strategice, 
respectiv PRGD, pag. 18 din Ghid), 
depozitele de deseuri nepericuloase 
neconforme trebuie inchise pina in 
anul 2009.  Prin urmare in cadrul 
activitatii de Reabilitare a depozitelor 
mici de deseuri este inclusa si 
Inchiderea depozitelor nepericuloase 
neconforme? 
 

Conform POS Mediu , Cap. 3.2.2, unul 
din obiectivele Axei proiritare nr.2 este 
“Reducerea numarului de situri 
contaminate”. In concluzie, inchiderea 
ecologica a depozitelor mici 
neconforme de deseuri este eligibila, cu 
exceptia depozitelor municipale (prin 
reabilitarea depozitelor de deseuri 
menajere neconforme - conform POS - 
se intelege reabilitarea depozitelor 
existente care mai au capacitatea de a 
functiona, nominalizarea acestora fiind 
conf. HG 349/2005).   

50.  Ce am dori sa stim este daca 
autoritatea noastra locala mai poate fi 
eligibila ca solicitant deaorece 
serviciile care tin de apa si canal, ca si 
de salubritate au fost concesionate 
unui operator privat in 2006. 
 

Autoritatea publica locala este eligibila 
chiar daca serviciul este concesionat 
catre un operator privat 
Schema de finantare pentru pregatire 
de proiecte nu conditioneaza finantarea 
viitoare a proiectului de investitii de 
anumite surse. Acestea pot avea 
diferite cerinte specifice 
 

51.  Primaria, in calitate de proprietar al 
terenului si statiei de epurare, are 
incheiat un contract de delegare a 
gestiunii, prin concesionare, pentru 
administrarea si gestionarea 
serviciilor de alimentare cu apa din 
oras. 
Intrebare: este eligibila sa depuna un 
proiect pe acesta schema de 
finantare? 
 

Autoritatea publica locala este eligibila 
chiar daca serviciul este concesionat 
catre un operator privat 
Schema de finantare pentru pregatire 
de proiecte nu conditioneaza finantarea 
viitoare a proiectului de investitii de 
anumite surse. Acestea pot avea 
diferite cerinte specifice 
 

52.  Este eligibil un proiect care propune 
reabilitarea de maluri prin realizarea 
de diguri pentru un rau, avand in 
vedere ca raul este in administrarea 
Regiei Autonome Apele Romane? 
 

In cadrul schemei pentru pregatire de 
proiecte actiunea este eligibila. 

53.  Daca locatia este pe domeniul public 
al statului (nefiind transferata catre CJ 
/ CL prin HG) actiunea este eligibila? 
Acceasi problema va putea apare si in 
cazul biodiversitatii si protectiei naturii, 

In cadrul schemei pentru pregatire de 
proiecte actiunea este eligibila, dar 
trebuie verificata eligibilitatea in raport 
cu cine este direct responsabil de 
pregatirea si managementul proiectului 



caci conf Lg. 213/98 parcurile 
nationale, rezervatiile naturale si 
monumentele naturii sunt in 
proprietatea statului (nu a CJ / CL) 
 

de investitii preconizat (cf. art.2.1.1. 
Ghidul Solicitantului). 

54.  CJ este eligibil pentru activitati in 
domeniul biodiversitatii si protectiei 
mediului? (nu este clara formularea 
din ghid 2.1.1). 
 

Conform Ghidului Solicitantului 2.1.1 
pct. b) aplicantul trebuie sa “fie 
autorităţi publice locale române din 
localităţi cu până la 50 000 locuitori sau 
ONGuri (inregistrate in regiunea tinta) 
cu responsabilităţi / specializate care 
activeaza în domeniul Biodiversităţii / 
Protecţiei naturii”. Coroborat cu „* 
Consiliul Judeţean nu trebuie să 
îndeplinească criteriul referitor la 
numărul de locuitori” CJ este eligibil. 
 

55.  Poate depune un Consiliu Local o 
aplicatie pentru un studiu aferent 
introducerii unei retele de alimentare 
cu apa sau a unei retele de canalizare 
intr-o localitate unde nu exista aceste 
retele? (in ghid se precizeaza doar de 
remedieri si extinderi) 
 

Conform Ghidului solicitantului si 
conform prevederilor din POS Mediu – 
Axa prioritara 1, in ceea ce priveste 
retelele de alimentare cu apa sau 
canalizare pot fi eligibile doar proiecte 
de remediere / extindere a acestora. 
 

56.   1. Documentele anexa (pag.29 din 
Ghid) se depun/pot fi depuse odata cu 
cererea de finantare? 
  
 
 
 
2. Formularul de identificare legala se 
completeaza si pentru consiliile 
locale? 
  
 
3. Ce prezinta un consiliu local drept 
"Copie dupa statutul sau certificatul 
de asociere al solicitantului?" 
  
 
 
4. Putem solicita in cererea de 
finantare intocmirea unui studiu de 
fezabilitate care sa cuprinda atat 
reabilitari si extinderi de reteele de 
apa potabila cat si de canalizare ? 
  
 

1. Documentele anexa Cap. 2.4 
(pag.29 din Ghid) NU trebuiesc depuse 
odata cu Cererea de finantare. Acestea 
se vor solicita doar aplicantilor care au 
fost selectati provizoriu sau inclusi pe 
lista de rezerva.   
 
2. Da, trebuie completat si pentru 
consiliile locale.  
 
 
3. Conform precizarilor din Ghidul 
solicitantului, Cap. 2.4, in cazul in care 
solicitantul este o autoritate publica 
infiintata prin lege, se va prezenta o 
copie a respectivei legi.   
 
4. Conform Ghidului solicitantului 
Cap.1.2 pct. B se poate solicita o 
cerere de finantare pentru un studiu de 
fezabilitate care sa cuprinda atat 
reabilitari cat si extinderi de retele de 
apa potabila si de canalizare.  

57.  O localitate declarată staţiune poate fi 
eligibilă pentru staţie de transfer 
deşeuri? 
 

Conform ghidulului solicitantului nu sunt 
conditionari din acest punct de vedere. 
Localitatea poate fi eligibila daca 
investitia corespunde prevederilor din



documentele de planificare regionala 
mentionate in Ghidul solicitantului 
pentru acest sector de mediu. 
 

58.  Solicitantul poate fi eligibil dacă 
terenul pe care îl deţine şi pe care se 
propune a se realiza investiţia se află 
pe teritoriul altei unităţi administrative, 
la limita dintre cele două unităţi? 
 

Da, daca solicitantul raspunde criteriilor 
de eligibilitate precizate in Ghidul 
solicitantului referitoare la proiectul de 
investitii vizat  

59.  Prin programul PHARE 2004 
Programul de Coeziune Economică şi 
Socială, "Schema de investiţii pentru 
proiecte mici de gestionare a 
deşeurilor" (Faza extinsă) a fost 
aprobată realizarea unei staţii de 
transfer în localitatea X. Acestei staţii i 
s-au arondat mai multe localităţi, 
printre care şi localitatea Y. 
Localitatea Y este eligibilă pentru 
studii în vederea realizării unui  
depozit regional de deşeuri?  
 

Da, daca aceasta investitie corespunde 
documentelor de planificare regionala 
mentionate in Ghidul solicitantului 
pentru acest sector de mediu. 

60.  În situaţia în care într-o localitate nu 
există sistem de alimentare cu apă şi 
canalizare, autoritatea publică poate fi 
solicitant eligibil în cadrul acestei 
scheme de grant pentru realizarea de 
studii pentru aceste noi investiţii? 

Conform Ghidului solicitantului si 
conform prevederilor din POS Mediu – 
Axa prioritara 1, in ceea ce priveste 
retelele de alimentare cu apa sau 
canalizare pot fi eligibile doar proiecte 
de remediere / extindere a acestora. 
 

61.  În cazul în care un consiliu local are 
deja statie de epurare pentru o parte 
din satele componente ale comunei, 
poate sa aplice pentru realizarea unei 
alte statii de epurare ce va deservi 
reteaua celorlalte sate componente 
dacă relieful (colinar, montan) al unei 
localităţi nu permite realizarea unui 
singur sistem de canalizare , respectiv 
a unei staţii de epurare a apelor 
uzate?  
 

Conform Ghidului solicitantului si 
conform Axei prioritare 1 din POS 
Mediu, este eligibila constructia 
/reabilitarea/modernizarea statiilor de 
epurare a apelor uzate. 
In situatia in care localitatile ce vor 
beneficia de statia de epurare 
depasesc 2000 locuitori echivalenti si 
conform Cap. 1.2 din Ghidul 
solicitantului se poate realiza 
documentatia pregatitoare pentru 
investitia respectiva 
 



62.  Clarificarile de pe site contin la 
intrebarea 1) a noastra 26) site un 
raspuns contrar celui din mesajul dvs. 
de pe e-mail (eligibilitatea autoritatilor 
care au concesionat serviciul public). 
De altfel, raspunsul de pe site este 
imprecis, deoarece tot operator privat 
este si un SA la care CL este 
proprietar 100%, dar si un SA detinut 
de - sa spunem - persoane fizice. 
In opinia noastra, ar trebui precizat 
daca este eligibila autoritatea locala la 
care operatorul ce o deserveste este 
o Societate Comerciala detinuta - in 
tot sau in parte - de alte persoane 
(fizice sau juridice) decat CL sau CJ, 
in baza unui contract de concesiune. 
In plus, in cazul sistemelor de 
colectare de deseuri, autovehiculele 
trebuie sa ramana, cf. Ghid PHARE, 
in proprietate publica timp de 5 ani de 
la procurare. Operatorul privat insa 
are nevoie de proprietatea acestor 
vehicule pentru licentiere. 
Va rugam sa ne precizati detaliat, in 
considerea celor mentionate, care 
este decizia finala privind eligibilitatea 
in cazul operarii de alte entitati legale 
decat structuri interne ale primariei. 
 

Conform raspunsului publicat pe site-ul 
MIE, autoritatea publica locala este 
eligibila pe SGPP-SP chiar daca a 
concesionat serviciul de operare (in 
domeniul gestionarii deseurilor, a apei 
sau a apei uzate, termoficarii) catre un 
operator (indiferent de forma de 
proprietate a acestuia). 
Referitor la sectorul de gestionare a 
deseurilor la care se face referire, 
respectiv la proprietatea asupra 
mijloacelor de transport ce ar putea fi 
achizitionate prin proiectul de investitii 
vizat, se face precizarea: SGPP-SP, 
fiind o schema pentru pregatirea de 
proiecte, nu conditioneaza si nu impune 
conditii pentru finantarea viitoare a 
proiectului de investitii vizat, proiect ce 
se poate finanta din diverse surse 
(Phare CES, POS Mediu, surse proprii, 
etc). In acest context intrebarea privind 
proprietatea asupra mijloacelor de 
transport ce ar putea fi achizitionate 
prin proiectul de investitii vizat nu are 
relevanta pe SGPP-SP. 
 

63.  Criteriul de eligibilitate prevazut la pct. 
2.1.1 lit. g) prevede: sa detina resurse 
financiare stabile si suficiente pentru a 
asigura operarea si întretinerea 
proiectului de investitie care se va 
baza pe rezultatele proiectului 
pregatitor propus, pentru care se 
solicita finantarea în cadrul schemei la 
care ne referim (SGSP-PP) si, daca 
este necesar, sa participe la 
finantarea acestuia; 
Intrebare: detinerea resurselor 
financiare trebuie dovedita intr-un 
anumit fel? La ce se refera obligatia 
de a "detine" resursele financiare 
stabile si suficiente pentru operarea si 
intretinerea proiectului al carei baza 
va fi rezultatul proiectului pregatitor 
finantat de schema de fata? 
 

Detinerea resurselor financiare stabile 
si suficiente pentru operarea si 
intretinerea proiectului de investitii vizat 
se demonstreaza printr-un buget 
previzionat de venituri si cheltuieli, 
buget care se sprijina pe activitatea 
economica prezenta si anterioara a 
autoritatii publice locale. Bugetul 
previzionat va trebui sa demonstreze 
capacitatea autoritatii publice locale de 
a sustine proiectul de investitii vizat. 
In previzionarea veniturilor bugetare se 
va tine seama (fara a fi restrictiv) de 
veniturile previzionate atat din surse 
proprii (din taxe, impozite, inchirieri, 
etc) cat si din surse atrase (credite 
bancare, granturi, etc). 
In previzonarea cheltuielilor se va tine 
seama de toate cheltuielile necesare 
(salarii, utilitati, atat cele proprii cat si 
ale organismelor avute in administrare, 
etc), adaugandu-se si cheltuielile 
estimate aferente proiectului de 
investitii vizat. 



64.  Criteriul de eligibilitate prevazut la pct. 
2.1.1 lit. h) prevede: sa poata 
demonstra capacitatea sa de a 
gestiona proiectul pregãtitor pentru 
care este ceruta finantarea 
nerambursabila, precum si 
capacitatea sa de a gestiona proiectul 
de investitii ce se va baza pe 
rezultatele proiectului pregatitor 
propus;  
Intrebare: cum anume trebuie sa 
demonstreze capacitatea de 
gestionare a proiectului de investitii 
subsecvent proiectului finantat prin 
prezenta schema? 
 

Capacitatea de a gestiona proiectul de 
investitii vizat se va sustine din mai 
multe puncte de vedere (resurse 
umane, resurse financiare, strategie de 
implementare, echipamente, situatie 
juridica clara asupra locatiilor unde se 
propune implementarea proiectului 
viitor de investitie). 
Resurse umane: expertiza tehnica pe 
care o poate asigura solicitantul 
(experienta in proiecte similare); 
Resurse financiare: posibilitatile de 
finantare ale investitiei viitoare si 
sursele la care se doreste a se apela; 
Strategie de implementare: existenta 
unui plan de actiune clar si fezabil; 
Echipamente, situatie juridica locatii: 
proprietatea asupra locatiilor unde se 
doreste a se realiza proiectul de 
investitii vizat (daca e cazul), 
echipamente necesare (modul de 
dobandire sau daca acestea exista se 
va mentiona respectarea sau nu de 
catre acestea a normelor tehnice in 
vigoare. 

65.  Sectiunea 1.2 a Ghidului mentioneaza 
ca prioritati specifice ale Schemei de 
Granturi pentru Sectorul Public pentru 
Pregatirea de Proiecte în domeniul 
Protectiei Mediului (SGSP-PP), la 
punctul A si Proiectele de investitii al 
caror scop este acela de a sprijini 
autoritatile locale din localitatile cu 
pâna la 50000 de locuitori sa se 
conformeze prevederilor din Axa 
prioritara 2 a POS Mediu 1: 
“Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deseurilor si 
reabilitarea siturilor contaminate”, care 
nu au fost mentionate mai sus. 
Intrebare: Putem considera ca in 
aceasta categorie se inscriu si 
proiectele de investitii care vizeaza 
inchiderea depozitelor neconforme? 
 

Reabilitare sit contaminat inseamna 
redarea in circuit natural a terenului 
respectiv si poate implica inchiderea 
unui depozit, cu respectarea 
prevederilor legale si a Planului 
Regional de Gestionare a Deseurilor 
(PRGD). 
 

66.  Sectiunea 1.2. a Ghidului 
Solicitantului mentioneaza printre 
prioritatile de la punctul A reabilitarea 
depozitelor mici de deseuri. 
 
Intrebare: Ce intelegeti prin depozite 
mici? 
 

Prin reabilitarea depozitelor mici de 
deseuri, conform POS Mediu, se 
intelege reabilitarea depozitelor 
neconforme care mai au capacitatea de 
a functiona dupa 2009, nominalizarea 
acestora fiind conf HG 349/2005. 



67.  "Introducerea contorizarii" si 
"Reabilitarea retelei de distributie a 
agentului termic, in vederea reducerii 
pierderilor, ca parte a reabilitarii 
sistemului municipal de termoficare" 
(activitati prevazute la punctul 1.2/ C 
in Ghidul Solicitantului) sunt 
conditionate de existenta IMA 
(finantabile prin POS Mediu) sau si 
pentru localitati cu 50000 locuitori 
care nu au Instalatii Mari de Ardere? 
 

Conform Ghid se mentioneaza ca 
proiectele de investitii care se 
incadreaza in sectorul calitatii aerului 
trebuie sa se conformeze prioritatilor 
axei prioritare 3 din POS mediu. Prin 
POS Mediu se pot finanta doar investitii 
aferente Instalatiilor Mari de Ardere 
(IMA). 
Ca urmare, pe acesta schema sunt 
eligibile proiectele care se refera la 
IMA, daca acestea sunt amplasate in 
localitati cu mai putin de 50000 
locuitori. 

Data publicarii: 13/02/2007 

68.  La data elaborarii Planului de 
Implementare a Directivei 91/271/CEE 
privind epurarea apelor uzate 
orasenesti Comuna Copaceni facea 
parte din Comuna 1 Decembrie. 
Ulterior Comuna Copaceni s-a 
desprins fiind in acest moment 
autonoma si nefigurand in Planul de 
Implementare. Comuna 1 Decembrie 
figura in Planul de Implementare cu 
retea de canalizare. Tinand cont de 
faptul ca Ghidul Solicitantului 
sectiunea 2.1.3.B, prevede 
conformarea cu Planul de 
Implementare a Directivei 91/271/CEE 
in cazul depunerii unui proiect 
pregatitor in domeniul gospodaririi 
apelor si apelor uzate, Comuna 
Copaceni mai este in acest caz 
eligibila? 
 

In Ghidul solicitantului se precizeaza ca 
proiectul trebuie sa fie in concordanta 
cu obiectivele strategice prezentate în 
documentele de programare naţionale 
şi regionale  romaneşti, pentru 
sectoarele de mediu respective. Prin 
urmare, localitatea este eligibila daca 
investitia pentru care se solicita 
proiectul pregatitor corespunde 
prevederilor din documentele de 
planificare regionala elaborate pe baza 
Planului de Implementare a Directivei 
91/271/CEE pentru acest sector de 
mediu. 
 

69.  Este eligibil un studiu de fezabilitate 
pentru un viitor proiect de investiţii 
care să cuprindă atât colectarea şi 
transportul deşeurilor municipale cât 
şi colectarea selectivă (în cadrul 
aceluiaşi proiect de investiţii)? 
 

Conform Ghidului solicitantului Cap.1.2 
paragraful A si Axei prioritară 2 a POS 
Mediu un studiu de fezabilitate pentru 
un viitor proiect de investiţii care să 
cuprindă atât colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale cât şi colectarea 
selectivă este eligibil. 
  

70.  Cum poate fi estimata (justificata) 
valoarea care se trece în buget în 
cazul revizuirii unui studiu de 
fezabilitate (pentru o investitie 
eligibila), întocmit cu 4-5 ani în urma 
si finantat cu fonduri de la bugetul 
local? Prin Anexa C potentialul 
furnizor de servicii externe trebuie sa 
faca dovada ca a elaborat cel putin 
doua proiecte similare ca valoare si 

Studiul de fezabilitate intocmit in urma 
cu 4-5 ani poate fi eligibil cu conditia sa 
nu fi fost finantat de la bugetul de stat 
al Romaniei sau din alte surse 
(internationale). Dubla finantare nu este 
permisa. 



natura. În acest caz proiectele 
similare la care se va face referire în 
anexa C trebuie sa reprezinte 
revizuirea unor SF-uri în sectorul de 
mediu respectiv, sau elaborarea 
acestora? 
 

71.  În Ghidul solicitantului la pct. 2.1.4, se 
mentioneaza faptul ca bugetul este 
atât o estimare a costurilor, cât si un 
plafon maxim al costurilor eligibile. Ce 
se întâmpla în situatia în care în urma 
desfasurarii procedurilor de achizitie 
de servicii, oferta câstigatoare va 
avea o valoare mai mare decât suma 
trecuta în buget? 
 

Se va repeta licitatia pana cand oferta 
se va inscrie in buget. Daca si dupa 
repetarea procedurii de achizitie 
publica nu se poate atribui contractul, 
atunci diferenta de valoare va face 
obiectul suplimentarii partii de 
cofinantare a Beneficiarului. 

72.  In Ghidul Solicitantului, la pag.18, sunt 
enumerate criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie sa le indeplineasca 
proiectele. Se mentioneaza ca este 
preferabil ca proiectul sa conduca la 
cresterea capacitatii tehnice a 
solicitantului. Va rugam sa detaliati 
aceasta cerinta. 
 

Cresterea capacitatii tehnice a 
solicitantului nu este o conditie 
restrictiva. Aceasta va influenta 
valoarea aplicatiei si va fi considerata in 
cadrul evaluarii. 

73.  La punctul 2.3 din Cererea de 
finantare se solicita sa se specifice 
clar daca rezultatele proiectului 
pregatitor propus pot fi utilizate ca 
baza pentru alte proiecte de investitii 
in afara celui prevazut. Va rugam sa 
faceti precizari suplimentare. 
 

Solicitarea de la pct. 2.3 din Cererea de 
finantare la care faceti referire este 
clara si nu necesita precizari 
suplimentare. 

74.  Dorim sa stim daca este eligibila 
finantarea studiului de fezabilitate si a 
studilor conexe: analiza cost-
beneficiu, evaluarea impactului 
asupra mediului pentru inchiderea 
rampei de deseuri menajere a unui 
municipiu (aprox.27.000 loc). 
Este eligibila Primaria sau doar 
Consiliul Local? 
 

Studiul de fezabilitate si studiile 
conexe: analiza cost-beneficiu, 
evaluarea impactului asupra mediului 
sunt eligibile. 
Autoritatea publica locala eligibila 
pentru aceasta schema de granturi este 
Consiliul Local / Consiliul Judetean. 

75.  Conform Axei prioritare 1 din POS 
Mediu, operatiuni indicative, sunt 
eligibile urmatoarele actiuni: 

- "constructia/modernizar
ea surselor de apa in 
vederea potabilizarii" 

- "constructia/reabilitarea 
statiilor de tratare a 
apei potabile" 

- "extinderea retelelor de 

Conform Ghidului solicitantului Cap.1.2, 
paragraful B „proiectele de investiţii a 
căror pregătire se încadrează aici pot 
include, de asemenea,  pe cele al căror 
scop este acela de a sprijini autorităţile 
locale din localităţile cu până la 50000 
de locuitori să se conformeze 
prevederilor din Axa prioritară 1 a 
POS Mediu: “Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi 



distribuite a apei 
potabile si a sistemelor 
de canalizare" 

Prin urmare sunt eligibile in cadrul 
Schemei de Granturi pentru sectorul 
public pentru Pregatirea de proiecte in 
domeniu protectiei mediului 
urmatoarele activitati: 

1. studii pentru constructia unor 
surse de apa in vederea 
potabilizarii; 

2. studii pentru constructia unor 
statii de tratare a apei potabile; 

3. extinderea retelelor de 
distributie a apei potabile? 

 

apă uzată”. 
Prin urmare activitatile enumerate sunt 
eligibile. 

76.  Este eligibila depunerea in cadrul 
Schemei de Granturi pentru Sectorul 
Public pentru Pregatirea de Proiecte 
in domeniul Protectiei Mediului, a unei 
propuneri de proiect ce vizeaza 
intocmirea unui Master Plan in 
domeniul gestiunii integrate a 
deseurilor la nivel judetean? 
Aplicantul in acest caz este Consiliul 
Judetean. 
Adresam aceasta intrebare deoarece, 
aceasta genereaza intocmirea altor 
studii (prefezabilitate, fezabilitate, 
studiu de impact asupra mediului, 
etc.) si nu implica implementarea unei 
investitii concrete dupa realizarea 
Master Planului. 
In cazul unui raspuns favorabil, 
sectiunea dedicata proiectului de 
investitii din cererea de finantare, va fi 
completata cu studiile care vor urma 
Master Planului (prefezabilitate, 
fezabilitate, proiect tehnic, etc.) sau 
nu vor fi efectuate mentiuni la acest 
capitol? 
 

Conform Ghidului solicitantului, unul din 
obiectivele specifice ale prezentei 
scheme de granturi este: 
elaborarea de studii, analize sau 
evaluări ... direct legate de proiecte 
care ar putea fi implementate cu 
finanţare din Instrumentele Structurale 
(începând din 2007), precum şi în 
cadrul programelor finanţate de alţi 
donori /IFIs. 
Prin urmare finantarea unui Master 
Plan nu este eligibila. 

77.  Sunt eligibile studii de fezabilitate 
pentru sisteme de canalizare si statii 
de epurare in localitati de aproximativ 
3500 locuitori in care NU EXISTA 
RETEA DE CANALIZARE SI NICI 
SISTEM DE EPURARE? 
 

Conform Ghidului solicitantului si 
conform prevederilor din POS Mediu – 
Axa prioritara 1, in ceea ce priveste 
retelele de alimentare cu apa sau 
canalizare pot fi eligibile  proiecte de 
remediere / extindere a retelelor de 
distributie a apei potabile si a 
sistemelor de canalizare iar in ceea ce 
priveste statiile de epurare este eligibila 
constructia/reabilitarea statiilor de 
epurare a apelor uzate. 
 



78.  Conform Ghidului Solicitantului 
punctul 1.2. "obiectivele programului 
si masuri prioritare ..." subpunctul B 
din domeniul gospodaririi apelor este 
socotita ca prioritara si activitatea 
„finalizarea contorizarii” (pagina 11 din 
Ghid). 
Prin aceasta noi intelegem (scurt 
comentariu): 

- in judet s-au pus in 
functiune statii noi de 
apa capabile sa 
furnizeze apa potabila 
la parametrii calitativi 
conform standardelor 
Europene in vederea 
inlocuirii consumului de 
apa din fintini care de 
cele mai multe ori nu 
este corespunzatoare, 
actiunea nu este inca 
finalizata deoarece 
aceasta trebuie sa fie 
livrata consumatorului 
printr-un sistem de 
contorizare a apei; 

- in concordanta cu toate 
normele de protectie a 
mediului, consumul 
apei la parametrii 
stasului trebuie sa 
inlocuiasca consumul 
apei din sursele proprii 
ale cetatenilor. Pentru 
realizarea acestui fapt 
trebuie "finalizata 
contorizarea" apei 
catre fiecare 
consumator. 

Intrebare: "finalizarea contorizarii" 
apei in sensul acesta, de a furniza 
apa catre fiecare consumator prin 
montarea de apometre situate in 
camine speciale, cu robineti de 
separatie, constituie o activitate 
eligibila in cadrul acestui program ? 
 

Conform Ghidului Solicitantului punctul 
1.2. subpunctul B „finalizarea 
contorizarii” este o  activitate eligibila in 
cadrul schemei de granturi pentru 
pregatirea de proiecte.  

79.  Este eligibil un proiect care propune 
reabilitarea si igienizarea subsolurilor 
de la blocurile de locuinta tinand 
seama ca exista riscuri la adresa 
sanatatii populatiei? 
Daca da, in afara studiilor mentionate 
in ghid este eligibila intocmirea unui 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

Nu este o activitate eligibila in cadrul 
prezentei scheme de granturi. 



Proiectul Vizat? 
 

80.  Am dori precizari legate de 
urmatoarele probleme: 

- daca 
reabilitarea/modernizar
ea barajelor pentru 
acumulari piscicole 
afectate de inundatii se 
incadreaza in 
activitatile eligibile 
(conform specificatiei 
din Ghidul de finantare 
activitati/investitii 
destinate protectiei 
impotriva 
inundatiilor/revarsarilor 
de ape si a daunelor pe 
care acestea le pot 
produce) 

- aceste baraje sunt in 
proprietatea Consiliului 
Judetean Teleorman-
Serviciul de exploatatii 
piscicole, serviciu aflat 
in subordinea CJ 
Teleorman dar care se 
autofinanteaza. 
Mentionam ca ele nu 
apar in domeniul public 
sau privat al CJ 
Teleorman.  

 
In ce calitate poate participa Consiliul 
Judetean la elaborarea cererii de 
finantare pentru realizarea studiului de 
fezabilitate? 
 

Conform Ghidului solicitantului Cap.1.2, 
paragraf B, sunt eligibile pentru 
pregatirea de proiecte activităţi/investiţii 
destinate protecţiei împotriva 
inundaţiilor / revărsărilor de ape şi a 
daunelor pe care acestea le pot 
produce: 
- construcţia unor noi elemente de 
infrastructură publice, al căror rol este 
acela de a oferi protecţie împotriva 
inundaţiilor, cum ar fi digurile, zidurile, 
sistemele de reţinere; 
- reconstrucţia elementelor de 
infrastructură publice existente care au 
fost  identificate ca prezentând risc. 
Prin urmare, activitatea de 
reabilitare/modernizare a barajelor 
afectate de inundatii se incadreaza in 
activitatile eligibile in cazul in care 
acestea sunt elemente de infrastructură 
publice care au fost identificate ca 
prezentand risc. 
Consiliul Judetean poate participa la 
elaborarea cererii de finantare pentru 
realizarea studiului de fezabilitate in 
calitate de Solicitant. 

81.  Poate fi considerat ca proiect eligibil 
constructia unei statii de epurare noi 
in cazul in care: 

1. localitatea detine o statie de 
epurare inoperabila (care nu 
se conformeaza normelor de 
mediu); 

2. localitatea detine o statie de 
epurare care necesita costuri 
operationale extrem mari (care 
genereaza in prezent un grad 
mic de colectare al taxelor), a 
carei reabilitare nu ar reduce 
aceste costuri (dar care este 
conforma normelor de mediu); 

3. localitatea nu detine o statie 
de epurare. 

Pentru intrebarile nr. 1 si nr. 3 proiectul 
este eligibil cu mentiunea ca statie de 
epurare trebuie sa deserveasca 
aglomerari cu peste 2000 l.e. 
In ceea ce priveste intrebarea nr.2, 
proiectul nu poate fi eligibil din moment 
ce statia de epurare „este conforma 
normelor de mediu”. 
  



 
82.  Pt. un proiect de extindere a retelei de 

canalizare a unei comune, pe langa 
elaborarea studiului de fezabilitate, 
este eligibila si elaborarea proiectului 
tehnic sau numai al studiului de 
fezabilitate? 
 

Nu, elaborarea de proiecte tehnice nu 
este o actiune eligibila, doar elaborarea 
de studii este eligibila. Finantarea 
proiectelor tehnice este 
eligibila pe schema de investitii, 
achizitia secundara. 
 

83.  Pe teritoriul administrativ al orasului 
Hârsova existã o statia de epurare 
aflatã în proprietatea unei societãti pe 
actiuni care desfãsoarã activitãti în 
domeniul metalurgic.  
Din proiectare, statia de epurare a fost 
gânditã sã deserveascã nevoile 
orasului si ale societãtii, fiind inclusã 
într-un obiectiv de investitii unitar. 
Dupã anul 1990, statul a vândut 
actiunile societãtii în care era inclusã 
si statia de epurare. 
Intrebare:  
In ce conditii se poate asocia orasul 
Hârsova cu societatea în a cãrei 
proprietate este statia de epurare, în 
vederea obtinerii finantãrii unui proiect 
în cadrul programului “PHARE CES 
2005” pentru finalizarea si punerea în 
functiune a acesteia? 
 

Informatiile referitoare la asocierea unui 
Consiliu Local cu alta societate vor fi 
stipulate in Ghidul solicitantului pentru  
programul de investitii “PHARE CES 
2005”. 

84.  Va rugam sa ne comunicati cum se 
poate rezolva problema apartenentei 
administrative a persoanelor care vor 
asigura managementul proiectelor si 
modul in care vor fi atrasi in proiect, in 
cazul primariilor de comuna, unde 
putinii specialisti sunt functionari 
publici. 
Este corect sa derulezi un proiect 
doar cu persoane (specialisti) din alte 
domenii (practic imposibil de derulat 
contabilitatea unui proiect, de realizat 
achizitiile de catre persoane din 
exteriorul primariei)? 
Care este solutia? 
 

Problema apartenentei administrative a 
persoanelor care vor asigura 
managementul proiectelor si modul in 
care vor fi atrasi in proiect este o 
problema de management in cadrul 
institutiei Dvs. 

85.  În situaţia în care într-o localitate nu 
există sistem de alimentare cu apă şi 
canalizare, autoritatea publică poate fi 
solicitant eligibil în cadrul acestei 
scheme de grant pentru realizarea de 
studii pentru aceste noi investiţii? 

Avand in vedere ultimele actualizari din 
POS Mediu – Axa prioritara 1 
„Extinderea si modernizarea sistemelor 
de apa si apa uzata” comunicate de 
MMGA, devin eligibile in cadrul 
SGSP-PP si realizarea studiilor pentru 
constructia retelelor noi de 
alimentare cu apa si canalizare din 
localitatile eligibile in care nu exista 



astfel de retele. 
In consecinta, urmatoarele puncte: 
10 – punctul 2; 55; 60 si 77 se 
anuleaza. 
Mentionam ca modificarea POS-ului 
care a condus la aceasta ultima 
clarificare intra in responsabilitatea 
exclusiva a Ministerului Mediului si 
Gospodaririi Apelor. 
 

 
 
 
 

 

 


