
Pregătirea portofoliului de proiecte – OUG 
88/2020

 Adoptată în 27 mai 2020
 Instituie măsuri şi acordă sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027 prin POAT și POIM

 Obiective:
 asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru

elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi
implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes
strategic naţional/ regional/ local şi/sau a unor proiecte care fac parte 
din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local;

 pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-
2027
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 Se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice
în următoarele domenii de interes strategic naţional/ local:

• transport şi transport intermodal;
• apă - apă uzată;
• gestionarea deşeurilor;
• mobilitate urbană;
• regenerare urbană;
• infrastructură rutieră de interes judeţean;
• centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare;
• infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de 

patrimoniu;
• specializare inteligentă

POIM

POAT
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Ce tipuri de documentații se finanțează:
 studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 

după caz;
 proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor; 
 proiectul tehnic de execuție. 
 plan de afaceri.
 studiu de marketing,
 studiu de oportunitate,
 studii geotehnice, 
 studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu,
 studii arheologice, 
 studii hidrologice, 
 studii topografice, 
 documentații cadastrale, 
 orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de 

avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din 
aceste domenii
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Tipuri de beneficiari:
 UAT locale/ județene pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării 

urbane;
 UAT județ sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice 

locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean;
 UAT pentru proiectele de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de 

patrimoniu
 Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)/ UAT care au în proprietate infrastructurile 

de tip centre de agrement/ baze turistice (taberele școlare)
 UAT în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice 

sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, 
mijlocii şi mari, sau separat cu parteneriate între universităţi, institute de cercetare, 
ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare dezvoltare- inovare, 
microîntreprinderile şi/ sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari, sau individual cu 
oricare dintre entităţile de mai sus, cu excepţia APL, pentru proiectele destinate 
specializării inteligente



 Pentru domeniile aferente programelor regionale – se încheie contracte de finanțare 
între ADR-uri și AM POAT în baza fișelor de proiecte depuse

 ADR va încheia cu beneficiarii de sprijin financiar Acorduri de parteneriat / Contracte de 
acordare a sprijinului financiar

 Suma alocată pentru regiuni este de 70,59 mil. euro din care pentru Regiunea Centru 
este de 9,76 mil. euro din care
 5% management – 487.777 euro
 95% sprijin pentru documentații – 9.267.761 euro: 90% - 5 domenii (8.340.985 

euro) și 10% specializare inteligentă (926.776 euro)
 Vor exista 2 ghiduri de finanțare: unul pentru 5 domenii și unul pentru specializare 

inteligentă unde se va aplica schemă de ajutor de stat/minimis
 Perioada de implementare a proiectelor până în 31.12.2021
 O categorie de beneficiar poate solicita sprijin doar pentru un singur proiect pe 

domeniu de finanțare
 Cei care primesc sprijin au obligația de a depune o cerere de finanțare în perioada 

2021-2027
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 Ghidul solicitantului aferent 5 domenii: mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură de transport – drumuri județene, turism și patrimoniu și tabere 
școlare

 Publicat în 17 iulie 2020
 Termen limită depunere cerere de finanțare – 31.10.2020
 ADR Centru a elaborat o Metodologie de selecție fișe de proiecte în baza OUG 

88/2020, a Ghidului solicitantului și criteriilor suplimentare aprobate prin 
Hotărârea CDR Centru nr. 9/15.07.2020

 Metodologia a fost publicată în data de 28.07.2020
 Termenul limită de depunere fișe de proiecte de către cei care doresc să obțină 

sprijin este 24.08.2020
 Metodologia și toate informațiile pot fi accesate la următorul link -

http://regio-adrcentru.ro/portofoliul-de-proiecte-2021-2027/
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 Etapele procesului de selecție:

1. Analizarea îndeplinirii criteriilor formale și a celor obligatorii incluse în cadrul OUG 
88/2020 și Ghidul Solicitantului, cap. 2.2. Această etapă se va realiza pentru fiecare 
proiect în ziua imediat următoare după ziua depunerii fișei de proiect, pe baza 
Grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității

2. În situația în care după finalizarea primei etape, lista fișelor de proiecte propuse 
pentru sprijin are o valoare mai mare decât suma alocată la nivel regional, se vor 
puncta criteriile suplimentare pentru prioritizarea proiectelor la nivel regional. 
Această etapă se va realiza doar după analizarea în cadrul primei etape a tuturor 
fișelor de proiect. 

3. Încheierea de Acorduri de parteneriat cu entitățile a căror fișe de proiecte au fost 
selectate pentru obținere sprijin în pregătirea proiectelor și pregătirea 
documentelor necesare pentru depunerea cererii/cererilor de finanțare. 
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 Verificarea conformității:
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Nr.crt Criteriu
1 Fișa de pe proiect a fost depusă în termenul prevăzut?
2 Fișa de proiect respectă formatul solicitat conform Modelului fișei de

proiect pentru domeniul aferent?
3 Secțiunile fișei de proiect sunt completate, conform cerințelor din

modelul de fișă de proiect?
4 Fișa de proiect este însoțită de Nota de fundamentare a bugetului

privind rezonabilitatea costurilor?
5 La fișa de proiect este anexat un extras dintr-o Strategie de dezvoltare

urbană/locală, Plan de mobilitate urbană sau altă strategie relevantă în
domeniul vizat?

6 Fișa de proiect este asumată de solicitant?

 Verificarea eligibilității se face pe criteriile obligatorii din OUG 88/2020 și 
Ghidul solicitantului



 Verificare criterii suplimentare:
Nr.
Crt.

Criteriu suplimentar Punctaj orientativ

1 Prioritizarea fișelor de proiect în funcție de domeniile de aplicare la nivel de UAT:

1.1 UAT a depus fișe de proiecte de investiție pe un singur domeniu 5

1.2

UAT a depus fișe de proiecte de investiție pe mai mult de un domeniu și a indicat ordinea de prioritate a domeniilor
a. Domeniul cu prioritatea 1
b. Domeniul cu prioritatea 2
c. Domeniul cu prioritatea 3 sau mai mult

5
3
1

Notă finală: se alege fie criteriul 1.1, fie 1.2 în funcție de situație.

2 Maturitatea proiectului:

2.1 Documentația tehnico economică necesar a fi elaborată
a. Solicitantul nu are documentația tehnico-economică elaborată

a. Solicitantul are o parte din documentația tehnico-economică elaborată și solicită finanțare pentru
actualizarea acesteia

a. Solicitantul are documentația tehnico-economică elaborată sau o parte din aceasta și solicită actualizarea și
completarea acesteia în totalitate, inclusiv faza PT

2

3

5

2.2 Dovada dreptului de proprietate/ administrare/ folosință
a. Solicitantul are clarificat, la data depunerii fișei de proiect, regimul juridic al bunului imobil din punct de

vedere al dreptului de proprietate/ administrare/ folosință

a. Solicitantul nu are clarificat regimul juridic al bunului imobil la data depunerii fișei de proiect sau acesta este
în curs de definitivare

5

1

Nota finală criteriu 2 – media aritmetică a punctajelor acordate la subcriteriile 2.1, 2.2
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 Verificare criterii suplimentare:
Nr.
Crt.

Criteriu suplimentar Punctaj orientativ

3 Sustenabilitatea proiectului:

3.1 a. Solicitantul a mai gestionat proiecte finanțate din fonduri publice, dintre care cel puțin unul de complexitate și
valoare similară prezentului proiect

a. Solicitantul nu a mai gestionat proiecte similare finanțate din fonduri publice

5

1

3.2 Solicitantul prezintă structura instituțională pentru managementul proiectului și operaționalizarea investiției Interval punctare
1 – 5

Notă finală criteriu 3 – media aritmetică a punctajelor acordate la subcriteriile 3.1, 3.2

4 Caracterul integrat al ideii de proiect:

4.1 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte:
a. Proiectul este complementar cu unul sau mai multe idei de proiect
b. Proiectul este complementar cu unul sau mai multe proiecte contractate/ implementate sau aflate în curs de

implementare
2

5

4.2 Ideea de proiect prezintă un caracter integrat teritorial:
 Acțiunile/ activitățile descrise, prin impactul vizat, prezintă un caracter integrat teritorial (rezolvă mai

multe nevoi dintr-o anumită zonă/cartier)

Interval punctare

1 - 5

Notă finală criteriu 4 – media aritmetică a punctajelor acordate la subcriteriile 4.1, 4.2

Note evaluatori - Media aritmetică a notelor finale aferente fiecarui criteriu

Nota fișa de proiect - Media aritmetică a notelor acordate de evaluatori
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Mobilitate urbană:
 să facă parte din PMUD elaborat conform legii la nivelul autorităților publice 

locale / polului de creștere / zonei urbane funcționale;
 să conțină un coridor de mobilitate integrat, alcătuit din unul sau mai multe    

propuneri / proiecte din PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul 
autorității publice locale care să sprijine transportul public în comun de 
călători, circulația bicicliștilor și / sau circulația pietonilor aprobat prin 
hotărâre a consiliului local, și poate avea în vedere inclusiv legătura cu 
localitățile limitrofe;

 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 
cuprinsă între 7.500.000 euro și 25.000.000 euro pentru municipiile 
reședință de județ și între 5.000.000 euro și 15.000.000 euro pentru 
celelalte municipii și orașe
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Regenerare urbană :
 să facă parte din SIDU/ strategia de dezvoltare locală / județeană elaborată 

conform legii la nivelul autorităților publice locale / județene /  polului de 
creștere / zonei urbane funcționale sau din alte studii de specialitate 
aprobate de acestea;

 să integreze intervenţii de regenerare urbană care se referă la: locuire, spaţii
culturale, spaţii publice în zonele centrale şi/ sau în cartierele de locuit, monumente 
istorice sau zone protejate, situri industriale cu scopul de a susţine dezvoltarea 
structurilor de afaceri şi/sau pentru reconversia funcţională a terenurilor, spaţii verzi 

definite conform legii;
 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 

cuprinsă între 3.000.000 euro și 7.500.000 euro pentru municipiile reședință 
de județ și între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro pentru celelalte municipii 
și orașe
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Infrastructură rutieră de interes județean:
 să asigure conexiunea la coridoarele de transport transeuropene, respectiv 

legătura directă sau după caz indirectă la rețelele de transport TEN-T Core 
sau Comprehensive;

 să facă parte dintr-o strategie elaborată la nivel județean sau după caz 
regional;

 să aibă impact asupra dezvoltării economice la nivel județean sau regional;
 să aibă o valoare estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 

între 10.000.000 euro și 45.000.000 euro.
 Justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / 

regional a proiectului de infrastructură rutieră se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Județean.
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Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu:
 să facă parte dintr-o analiză, plan, strategie elaborată la nivel local, județean, regional, 

național, după caz;
 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei,  a proiectului de minim 3.000.000 

euro și maxim 15.000.000 euro. 
 O regiune de dezvoltare poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de documentații 

pentru cel mult un număr de proiecte de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de 
patrimoniu cu potențial turistic egal cu numărul de județe componente ale regiunii – 6 
proiecte în Regiunea Centru

Centre de agrement / Baze turistice (tabere școlare)
 să facă parte dintr-o strategie elaborată la nivel județean sau regional / național, după caz;
 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului de minim 1.000.000 

euro și maxim 3.000.000 euro
 O regiune de dezvoltare poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de documentații 

pentru cel mult 2 proiecte
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Specializare inteligentă:

 să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă;
 să fie rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire 

antreprenorială desfășurat la nivel regional;
 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă 

între 5.000.000 euro și 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între 
alte entități cu excepția UAT. 

 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă 
între 10.000.000 euro și 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de UAT în 
parteneriat cu celelalte tipuri de entități;

 să depună o declarație de capacitate financiară prin care beneficiarii se obligă să 
asigure cofinanțarea proiectului de specializare inteligentă

Pregătirea portofoliului de proiecte – OUG 
88/2020


