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NOTĂ 

privind 
Metodologia de calcul al finanţării nerambursabile  

în cazul proiectelor generatoare de venit 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 

 

În sensul aplicării corecte a Art. 55 referitor la proiectele generatoare de venit, din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stabileşte prevederile generale asupra Fondului European pentru 
Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune, Autoritatea de 
management pentru Programul Operaţional Regional stabileşte Metodologia de calcul al finanţării 
nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit, în cadrul POR 2007-2013 (prezentată 
în Anexa 1 la prezenta Notă). 

Această metodologie  

 este valabilă pentru toate domeniile majore de intervenţie ale POR în cadrul cărora se 
cofinanţează proiecte ce se supun Art. 55 menţionat mai sus (proiecte generatoare de 
venit), în conformitate cu ghidurile solicitantului aferente  

 va înlocui anexa referitoare la modul de calcul al asistenţei nerambursabile, cuprinsă în 
ghidul solicitantului aferent fiecărui domeniu de major de intervenţie vizat, după cum 
urmează:  

- pentru domeniul de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” - Anexa 14 la ghidul solicitantului) 

- pentru domeniul de intervenţie 3.2 „Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale  ” - Anexa 13 la ghidul solicitantului) 

- pentru domeniul de intervenţie 3.4 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă” - Anexa 13 la ghidul 
solicitantului) 

- pentru domeniul de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” - 
Anexa 10 la ghidul solicitantului) 

- pentru domeniul de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice” - Anexa 14 la ghidul solicitantului) 

- pentru domeniul de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică” - Anexa 13 la ghidul solicitantului) 

 conţine o foaie de calcul (worksheet) în cadrul unui fişier electronic în format .xls (MS 
Excel) ce va fi completată, conform instrucţiunilor, şi inclusă în cererea de finanţare 
(conform prevederilor din Ghidul solicitantului referitoare la completarea şi depunerea 
cererii de finanţare) 

 are, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor, un caracter orientativ în 
determinarea cuantumului finanţării nerambursabile ce poate fi obţinut prin POR.  
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Cuantumul exact al finanţării nerambursabile obţinute va putea fi determinat abia la 
momentul efectuării ultimei rambursări a cheltuielilor eligibile (la momentul plăţii finale), 
când, din valoarea totală eligibilă a proiectului (care, parţial va fi fost rambursată în urma 
cererilor de rambursare intermediare) vor fi scăzute veniturile nete prevăzute a fi generate 
de investiţie, actualizate la momentul ultimei rambursări. Veniturile nete prevăzute a fi 
generate de investiţia realizată prin proiect vor fi identificate încă de la momentul pregătirii 
şi depunerii cererii de finanţare (în foaia de calcul menţionată mai sus); având în vedere, 
însă, caracterul estimativ al acestor previziuni, precum şi faptul că, pe parcursul 
implementării proiectului, ele ar putea suferi modificări (deşi îşi păstrează caracterul de 
previziune), calculul din această metodologie se va relua la momentul cererii finale de 
rambursare.  

Mai mult, dacă într-o anumită perioadă din durata de funcţionare a investiţiei (specificată 
în contractul de finanţare), se constată diferenţe între veniturile nete actualizate 
previzionate în cererea de finanţare (şi, dacă e cazul, revizuite în perioada de 
implementare a proiectului) care au fost luate în calcul la ultima rambursare, atunci 
AMPOR va proceda la recuperarea diferenţelor, determinate conform aceluiaşi calcul. 

 

În cazul proiectelor generatoare de venit: 

 Secţiunea 4.2 „Surse de finanţare a proiectului” din Formularul Cererii de finanţare (vezi 
ghidul solicitantului aplicabil) se va completa conform Anexei 2 la prezenta Notă 

 Modelul Declaraţiei de angajament (vezi ghidul solicitantului aplicabil) se va completa 
conform Anexei 3 la prezenta Notă. 


