
Clarificari referitoare la intocmirea bugetului pentru proiectele finantate 
prin Programul Operational Regional 2007-2013 (Regio) 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a formulat 
urmatoarele clarificari pentru solicitantii de finantare care pregatesc proiecte 
prin Regio: 
 
    * Referitor la bugetul total al proiectului, acesta va include si cheltuielile 
aferente pregatirii studiului de fezabilitate / proiectului tehnic, finantate prin 
HG 811/2006 
 
Solicitantii ale caror proiecte au fost pregatite din alte surse decat cele proprii 
( precum HG 811/2006, PHARE, UNDP, acorduri bilaterale, etc) trebuie sa 
detalieze acest lucru in cadrul cererii de finantare la pct. 4.2 (Surse de 
finantare a proiectului), dupa cum urmeaza: pentru liniile I a si II b, se va trece 
valoarea totala a cheltuielilor neeligibile ale proiectului si se va insera o nota 
de subsol tabelului unde se va face urmatoarea mentiune: “ Valoarea totala a 
cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de <valoare lei>, 
reprezentand < se enumera tipul de cheltuieli SF/PT/SF si PT> din cadrul 
<denumire program/ proiect / act normativ>. In cazul in care astfel de 
proiecte sunt inregistrate, OI va solicita aceasta informatie, prin clarificari, in 
etapa de verificare a conformitatii administrative, respectiv va solicita 
retransmiterea pct. 4.2 revizuit. 
 
    * Declaratia de angajament ( Model C la Anexa 1 – “ Formularul Cererii de 
finantare”) prin care solicitantul “se angajeaza sa finanteze toate costurile 
neeligibile (si conexe) aferente proiectului” mentioneaza numai cheltuielile 
neeligibile suportate din sursele proprii ale solicitantului, nu si cele suportate 
din alte surse. 
        
    * In ceea ce priveste Hotararea Consiliului Local / Consiliului Judetean / 
Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti / Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect si a acordului de parteneriat ( acolo unde este cazul), aceasta trebuie 
sa mentioneze valoarea cheltuielilor neeligibile suportate de catre solicitant 
(angajament financiar). In cazul in care hotararile deja emise pana la aceasta 
data cuprind cumulativ si valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din alte 
surse, OI va solicita aplicantului prin clarificari, in etapa de verificare a 
conformitatii administrative, precizarea valorii suportate numai din surse 
proprii. 


