Clarificare privind modul de selecție a proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020
În cadrul POR 2014-2020 se lansează apeluri de proiecte pentru fiecare axă prioritară/ prioritate de investiții/
operațiune, după caz, cu termen limită pentru depunerea cererilor de finanțare şi în limita alocării financiare
aferente apelului de proiecte. Aceste apeluri pot fi de tip competitiv sau necompetitiv.
În procesul de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul acestui program, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional care funcționează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice deleagă o serie de atribuții Organismelor Intermediare (Agențiile pentru Dezvoltare
Regională) în baza unor acorduri-cadru de delegare. În acest context, evaluarea și selecția proiectelor se
realizează la nivelul Organismelor Intermediare, în baza prevederilor ghidului general, Capitolul 8, precum și în
baza prevederilor ghidurilor specifice apelurilor de proiecte aferente fiecărei priorități de investiții sau ghidurilor
specifice apelurilor naționale.
După depunerea cererii de finanțare, reprezentanții Organismului Intermediar la sediul căruia a fost depusă
cererea de finanțare, analizează și verifică respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și
eligibilitate. Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ şi eligibile sunt admise în
următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică și financiară. Evaluarea tehnică şi financiară este realizată
de o echipă de experţi evaluatori independenți.
Apeluri competitive
Evaluarea și selecția proiectelor se realizează preponderent într-un sistem competitiv, în ghidul specific fiecărui
apel de proiecte specificându-se pragurile de calitate aplicabile și perioadele pentru care sunt valabile aceste
praguri de calitate.
Spre exemplu, în cadrul apelului de proiecte 2.1.A, adresat microîntreprinderilor, pragul de calitate pentru
primele două luni de depunere este de 85 de puncte. Astfel, după evaluarea conformității și eligibilității și
evaluarea tehnică și financiară a tuturor cererilor de finanțare depuse în primele două luni de depunere,
acestea vor fi ordonate în ordine descrescătoare a punctajului și vor intra direct la contractare toate
proiectele până la pragul de calitate de 85 de puncte și în limita alocării regionale disponibile. Dacă
alocarea regională nu este acoperită, proiectele depuse în luna următoare vor fi evaluate vor fi ordonate
descrescător și vor intra la contractare toate proiectele care au obținut minim 80 de puncte și se încadrează în
alocarea disponibilă. Procesul se repetă în lunile următoare, când pragul de calitate scade progresiv, până la
consumarea sumei alocate sau finalizarea termenului limită.
Un exemplu similar avem în cazul apelurilor de proiecte competitive din cadrul priorităților de investiții 5.1 sau
5.2, cererile de finanțare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară și
evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul
de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară
disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 51 și 69 de puncte, vor fi menținute în
competiția cu proiectele din lunile următoare.
Spre deosebire de apelul adresat microîntreprinderilor, în cadrul apelurilor din cadrul priorităților de
investiții 5.1 sau 5.2 pragul de calitate nu scade în luna 4 sau în următoarele luni, fiind în continuare
contractate proiectele care au obținut cel puțin 70 de puncte, în măsura dacă se încadrează în alocarea
financiară rămasă disponibilă. Prin urmare, proiectele care au obținut între 51 și 69 de puncte vor fi contractate
la finalul celor 6 luni de depunere, dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă.
Atenție! În cadrul apelurilor competitive, în cazul respingerii unei cereri de finanțare în urma verificării
preliminare sau a evaluării tehnice și financiare, aceasta nu poate fi redepusă în cadrul aceluiași apel.
Apeluri non-competitive
În cazul apelurilor non-competitive, sunt acceptate în etapa precontractuală proiectele declarate conforme și
eligibile care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj peste punctajul minim prevăzut în
ghidul specific. Contractarea se face în ordinea depunerii cererii de finanțare, conform principiului primul venit,
primul servit, în limita bugetului disponibil. Este cazul apelului de proiecte 3.1.A, privind eficiența energetică în
clădirile rezidențiale, sau a apelului de proiecte pentru prioritatea de investiții 6.1, care vizează infrastructura de
transport județeană. În cadrul apelurilor non-competitive, în cazul respingerii unei cereri de finanțare aceasta
poate fi redepusă.

