
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
          PROIECT                  

           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului de 

creştere Municipiul Craiova 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 
  Având în vedere raportul nr.35445/2017 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune constituirea structurii cu rol de Autoritate 
Urbană la nivelul Polului de creştere Municipiul Craiova;      
 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1301/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17.12.2013, Regulamentului (UE) 
nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17.12.2013, Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Hotărârii Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea 
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de 
investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi 
gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată şi completată prin 
Hotărârea Guvernului nr.904/2016, Ordinului MDRAPFE nr.112/20.01.2017 pentru 
aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile-Axa 
Prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b coroborat cu alin.4 lit.e, alin.6 lit.a, pct.11, art.45 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului de 

creştere Municipiul Craiova, organism care va fi parte integrantă din sistemul de 
management şi control al Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II). 

Art.2. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova să semneze  Acordul de delegare a 
atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în 
cadrul  Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului 
Operaţional Regional  2014-2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Urbane, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova să desemneze prin dispoziţie 
membrii Autorităţii Urbane, din reprezentanţi ai aparatului de specialitate al  
Primarului Municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PT. PRIMAR,     PT. SECRETAR, 

                 VICEPRIMAR,   Ovidiu MISCHIANU 
                          Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Elaborare şi Implementare Proiecte       
Nr. 35445/14.03.2017                                                                                   
 
 

                Se aprobă 
 Pt. Primar, 
Viceprimar, 

  Mihail Genoiu 
 

 

 

RAPORT 
privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbana la nivelul 

Polului de crestere Municipiul Craiova  
 
 
 

In perioada de programare 2014-2020, o parte din sumele alocate la nivel national 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) pentru Obiectivul de Investitii 
pentru crestere economica si locuri de munca vor fi obligatoriu dedicate dezvoltarii urbane 
durabile (art. 7 al Regulamentului UE nr. 1301/2013). Elementul central il constituie 
finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor Strategii Integrate de Dezvoltare 
Urbana (SIDU), care abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si 
sociale din fiecare oras. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) 
individuale de dezvoltare urbana. 
 
Tipurile de investitii care vor fi finantate prin Axa 4 POR 2014-2020 includ: 
Prioritatea de investitii 4.1 – mobilitate urbana 

Proiectele contribuie la scaderea emisiilor de CO2 din mediul urban, provenite din 
transportul rutier, pe baza masurilor/activitatilor fundamentate in Planurile de Mobilitate 
Urbana Durabila (PMUD). Vor fi prioritare proiectele care au o contributie mai insemnata la 
reducerea emisiilor de CO2 din mediul urban, generate de traficul rutier motorizat. 
Prioritatea de investitii 4.2 – revitalizare urbana 

Proiectele contribuie la reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor 
degradate, vacante sau neutilizate. Vor fi prioritare proiectele care au o contributie mai 
insemnata la cresterea spatiilor verzi. 
Prioritatea de investitii 4.3 – regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor 
defavorizate 

Proiectele contribuie la imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a unei 
comunitati marginalizate. Vor fi prioritare proiectele care au o contributie mai insemnata 
la reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, care 
traiesc in zonele marginalizate la nivelul municipiilor – resedinta de judet si la prevenirea 
segregarii comunitatilor marginalizate. 
Prioritatea de investitii 4.4 – infrastructura de educatie 

Proiectele contribuie la cresterea infrastructurii educationale relevante pentru piata 
fortei de munca. Vor fi prioritare proiectele care au o contributie mai insemnata la 
procesul educational si de incluziune sociala, tinand cont de: rata de abandon scolar si 
gradul de ocupare al infrastructurii educationale, cresterea numarului participantilor ce 
provin din grupuri aflate in situatie de risc, cum ar fi copiii din familii sarace, copiii romi, 
copiii cu cerinte educationale speciale, localizarea proiectului in cadrul unor comunitati 
urbane marginalizate. 

Bugetul repartizat Polului de crestere Craiova pentru Axa 4 – dezvoltare urbana 
durabila – este de 47,91 milioane euro, din care aproximativ 39 milioane euro pentru 
prioritatea de investitii „mobilitate urbana”. 



Conditia de baza pentru finantarea dezvoltarii urbane o reprezinta existenta 
urmatoarelor documente: 

1. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) 
2. Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) 
3. Documentul Justificativ pentru finantare din fonduri ESI 2014-2020 

 
Documentul Justificativ pentru finantare din fonduri ESI 2014-2020  

Reprezinta planul de investitii aferent SIDU cu finantare din fondurile ESI 2014-2020. 
Are ca scop identificarea si prioritizarea proiectelor din SIDU care vor fi finantate 

din diverse programe operationale in perioada 2014-2020 (Axa 4 POR, alte programe 
operationale etc.). 

Se va elabora dupa finalizarea procesului de admisibilitate a SIDU si PMUD si 
semnarea Acordului cadru de delegare a atributiei de selectie a proiectelor incheiat intre 
AM POR si municipiile resedinta de judet si constituirea Autoritatilor Urbane. 
 

In temeiul art. 7 alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului si art. 123. alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului, Hotararii nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea 
cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de 
investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si 
gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificata si completata prin HG nr. 
904/2016, Ordinului MDRAPFE nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de 
Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile – Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltarii 
Urbane Durabile”, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM 
POR) deleaga municipiilor resedinta de judet atributia de selectare strategica a proiectelor 
finantabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane 
durabile. 
 

In conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane 
Durabile – Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile”, aprobat prin Ordinul 
MDRAPFE nr. 112/20.01.2017, al Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, precum si in temeiul art. 7 alin 4 al 
Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Regional va delega catre 39 municipii resedinta de judet una din atributiile 
specifice, respectiv atributia de selectare a operatiunilor (proiectelor), definite in cadrul 
art. 125 alin. 3, lit a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Prin delegarea atributiei de 
selectare a operatiunilor (proiectelor), ce consta in aplicarea unor proceduri si criterii de 
selectie, municipiile resedinta de judet, prin structura de la nivelul acestora care 
indeplineste rolul de Autoritate Urbana, respectiv Organism Intermediar secundar (de nivel 
II), va fi parte integranta din sistemul de management si control al POR 2014-2020. 
Astfel, Autoritatile Urbane sunt vizate de procedura de desemnare prevazuta la art. 124 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atributia delegata acestora. 
 

Autoritatea Urbana (AU) va indeplini rolul de organism intermediar de nivel II, in 
acest scop va exista un Acord de delegare a atributiei de selectie a proiectelor incheiat 
intre AM POR si municipiul resedinta de judet, similar cu Acordul de delegare de atributii 
incheiat cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionala. Pentru a fi inclusa in sistemul de 
management si control, Autoritatea Urbana va trebui acreditata si auditata pentru 
atributia delegata. 

Autoritatea urbana se va constitui la nivelul municipiului resedinta de judet si va 
viza urmatoarele aspecte: 

1. Va fi o structura formata din reprezentanti ai diferitelor structuri interne 
din cadrul primariei municipiului resedinta de judet, inclusiv din cadrul 
institutiilor publice din subordine. 

2. Se infiinteaza la nivelul municipiului resedinta de judet prin Hotarare a 
Consiliului Local si completata, dupa caz, de dispozitii ale primarilor. 



3. Va avea un numar impar de membri, minim 3. Numarul maxim (impar) se 
va stabili la nivel local de catre municipiile resedinta de judet. Pot fi 
membri in cadrul Autoritatii Urbane, numai persoane din cadrul primariei 
sau al institutiilor din subordinea acesteia. 

4. Va avea rolul de a prioritiza si selecta proiectele aferente SIDU (inclusiv 
proiecte din PMUD) ale municipiilor resedinta de judet, finantabile in 
perioada 2014-2020 prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. 
Pornind de la lista de proiecte intermediare/portofoliul de proiecte al SIDU 
si de la fisele de proiecte, Autoritatea Urbana va identifica, in limita 
alocarilor disponibile, proiectele finantabile prin intermediul Axei 
prioritare 4 a POR in peroada 2014-2020. 

5. Va elabora documentul justificativ pentru finantare din fonduri ESI 2014-
2020, cel putin pentru operatiunile derulate prin POR 2014-2020, Axa 4. 

 

De asemenea, Autoritatea Urbană va avea următoarele obligaŃii:  
(1) Sa aplice metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte 
din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de crestere, inclusiv din scenariul 
selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, cu respectarea metodologiei şi a 
criteriilor de selectare strategică aprobate de CMPOR. 
(2) Sa asigure cadrul organizatoric, procedural şi metodologic, conform dispoziţiilor 
regulamentelor europene și legislaţiei naţionale relevante, în acest sens, beneficiind, din 
partea AMPOR, de îndrumare metodologică şi asistenŃă de specialitate necesare elaborării 
manualelor de proceduri interne şi derulării activităŃilor specifice Autoritatii Urbane. 
(3) Sa organizeze procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte la nivel local și 
sa asigure transparenţa și imparţialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile 
procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane 
durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și/sau ale ghidurilor 
specifice elaborate de AMPOR şi sa răspunda de desfăşurarea acestui proces. Selectarea 
fișelor de proiecte se va realiza în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de 
implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile.  
 

Autoritatea Urbana poate avea un secretariat, desemnat din cadrul personalului 
municipiului resedinta de judet, care va avea rolul de a asigura suportul necesar pentru 
desfasurarea procesului de prioritizare si selectie, organizand reuniunile de lucru si punand 
la dispozitia membrilor Autoritatii Urbane documentele necesare pentru parcugerea 
procesului de prioritizare si selectie a proiectelor. Secretariatul Autoritatii Urbane nu este 
parte componenta a acesteia si nu poate participa la procesul de prioritizare si selectie, 
neavand drept de vot. 

De asemenea, Autoritatea urbana va respecta procedurile de inregistrare, 
indosariere, pastrare, arhivare a documentelor. Documentele sunt prioritatea entitatii 
publice si trebuie pastrate pe o perioada de 3 ani de la data incheierii oficiale a 
Programului Operational Regional 2014-2020, in concordanta cu reglementarile in vigoare 
privind pastrarea documentelor, la creatorii si detinatorii de documente. 
 
 Prin adresa nr. 36904/16.03.2017, Asociatia Municipiilor din Romania ne transmite 
din partea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, Acordul de 
delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanţare în 
cadrul axei prioritare 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului OperaŃional 
Regional 2014-2020, in vederea initierii procesului de semnare a acestuia, respectiv in 
vederea mandatarii Primarului, de catre Consiliul local pentru semnarea acestui acord, 
pentru care se face precizarea ca este un document standard si care nu trebuie modificat. 
 

 



Date fiind prevederile Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European 
si al Consiliului din 17.12.2013, Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 17.12.2013, Programului Operational Regional 2014-2020, 
Hotararii nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si 
gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea 
continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 
2007-2013, modificata si completata prin HG nr. 904/2016, Ordinului MDRAPFE nr. 
112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii 
Urbane Durabile – Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile”, art. 36, alin. 
2, lit. b) din Legea 215/2001 republicata, privind administraŃia publica locala, prin 
prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  

 
1. Constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbana la nivelul Polului de 
crestere Municipiul Craiova, organism care va fi parte integranta din sistemul de 
management si control al Programului Operational Regional 2014-2020, 
indeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II). 

 
2. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova sa semneze Acordul de delegare 
a atributiei de selectare strategica a fiselor de proiecte propuse spre finantare in 
cadrul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului 
Operational Regional 2014 – 2020, in forma prevazuta in anexa 1, ce face parte 
integranta din prezentul raport. 

 
3. Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Urbane, prevazut in 
anexa 2 la prezentul raport. 

 
4. Se mandateaza Primarul Municipiului Craiova sa desemneze prin dispozitie 
membrii Autoritatii Urbane mentionata la punctul 1, din reprezentanti ai 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

 
 
 

Pt. Director Executiv 
      Maria Nuta 

 
 
 

  Intocmit, 
Cristiana Ghitalau 

Mihaita Fetoiu 
Marius Chetoiu 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Consilier juridic 
Dana Bosoteanu 
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ACORD DE DELEGARE A ATRIBUłIEI DE SELECTARE STRATEGICĂ  

A FIȘELOR DE PROIECTE PROPUSE SPRE FINANŢARE  

ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE  

A PROGRAMULUI OPERAłIONAL REGIONAL 2014-2020 

 

 

Prezentul acord este încheiat având în vedere: 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul nr. 1303/2013 (cu precădere art. 

123 alin. 6); 

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispoziţiile 

specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creștere economică și 

locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, denumit în 

continuare Regulamentul FEDR (cu precădere art. 7 alin. 4); 

Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituŃional 

de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiŃii şi pentru 

asigurarea continuităŃii cadrului instituŃional de coordonare şi gestionare a 

instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul MDRAPFE nr. 112 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea Documentului Cadru 

de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea 

Dezvoltării Urbane Durabile. 

PărŃile: 

Ministerul Dezvoltării Regionale, AdministraŃiei Publice și Fondurilor Europene 

(MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional 

Regional (în continuare „AMPOR”), prin Direcţia Generală Programul OperaŃional 



2 

Regional, având sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura 

nord, sectorul 5, reprezentat de doamna Sevil SHHAIDEH,  în calitate de viceprim-

ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice și fondurilor 

europene, pe de o parte, 

și 

U.A.T. Municipiul Craiova, în calitate de Organism intermediar de nivel II, denumit 

„Autoritate urbană” (în continuare „Autoritate urbană” sau „AU”), în cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2014-2020, având sediul principal în Str. A.I. Cuza 

nr. 7, municipiul Craiova, judeŃul Dolj, cod de înregistrare fiscala 4417214, telefon 

0251/416235,fax 0251/411561, reprezentată legal de domnul MIHAIL GENOIU, 

Viceprimar delegat sa exercite atributiile Primarului Municipiului Craiova, conform 

HCL Craiova nr. 2/05.01.2017, pe de altă parte 

au convenit asupra următorului Acord de delegare a atribuŃiei de selectare 

strategică a fișelor de proiecte  propuse spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 4 

Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului OperaŃional Regional 2014 – 

2020. 

Capitolul I DefiniŃii şi interpretare  

Art. 1 În cadrul prezentului Acord, termenii de mai jos au înŃelesul următor: 

(1) „Acord de delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fișelor de proiecte 

propuse spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane 

Durabile a Programului OperaŃional Regional 2014–2020”, denumit în continuare 

“Acord” sau “prezentul Acord” desemnează acest document;  

(2) „Autoritate de Audit (AA)” reprezintă autoritatea publică, la nivel naŃional, 

responsabilă cu verificarea operaŃiunilor şi a sistemului de management și control 

pentru fiecare program operaŃional, independentă funcŃional de Autoritatea de 

Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată;  

(3) „Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Regional 

(AMPOR)” reprezintă structura specializată constituită în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale, AdministraŃiei Publice și Fondurilor Europene. Rolul AMPOR este 

îndeplinit de către MDRAPFE prin structurile specializate şi de suport constituite în 

acest sens; 
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(4) „Comitet de Monitorizare pentru Programul OperaŃional Regional (CMPOR)” 

este structura naŃională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol 

decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului OperaŃional 

Regional 2014-2020,  în vederea  asigurării eficacităŃii şi calităŃii implementării 

programului;   

(5) „Program OperaŃional Regional 2014-2020”, denumit în continuare POR, 

desemnează Programul OperaŃional Regional 2014-2020, document aprobat de Comisia 

Europeană, elaborat de România, care conŃine o strategie de dezvoltare şi un set de 

obiective tematice, axe prioritare, priorităŃi de investiŃii și obiective specifice, pentru 

a fi implementate cu ajutorul Fondului European pentru Dezvoltare Regională și a 

cofinanţării naţionale; 

(6)  ”Autoritate urbană”, în contextul art. 7 al Regulamentul FEDR, reprezintă 

structura funcţională, din cadrul municipiilor reședinţă de judeţ, care are 

responsabilitatea îndeplinirii atribuţiei de selectare strategică a fișelor de proiecte, 

propuse spre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane 

Durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020, aferente strategiei integrate 

de dezvoltare urbană, atribuţie delegată acesteia de către AM POR. Ȋn acest context, 

Autoritatea urbană îndeplinește rolul de Organism intermediar de nivel II; 

(7) „InstrucŃiune către Organismele Intermediare şi/sau beneficiari” reprezintă 

documentul emis de şeful AMPOR ce conŃine aspecte referitoare la implementarea 

Programului OperaŃional Regional, la  detalierea/ clarificarea/ completarea/ 

modificarea procedurilor de lucru, şi a cărei aplicare este obligatorie de la data 

comunicării sau de la data menŃionată explicit în cadrul InstrucŃiunii; 

(8)  ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)” reprezintă documentul 

strategic prin care se stabilește viziunea pe temen mediu/ lung, până cel puţin în anul 

2020, și cuprinde acţiuni interconectate ce urmăresc îmbunătăţirea durabilă a 

condiţiilor economice, de mediu, climatice, sociale și demografice ale unei zone 

urbane (la nivelul municipiului și a zonei funcţionale urbane, după caz). Conform art. 

7 din Regulamentul FEDR, existenţa unor strategii integrate de dezvoltare urbană 

constituie precondiţia pentru obţinerea finanţării din axa prioritară dedicată 

dezvoltării urbane; 

(9) „Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD)” reprezintă o documentaţie 

complementară strategiei integrate de dezvoltare urbană și Planului urbanistic 
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general (P.U.G.), constituind instrumentul de planificare strategică teritorială prin 

care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor și a zonei periurbane/ 

metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și 

mărfurilor; 

(10) ”Documentul justificativ pentru finanŃarea intervenŃiilor din Fondurile ESI 

2014-2020 (DJ FESI)” reprezintă o sinteză a abordării propuse prin SIDU pentru 

utilizarea fondurilor europene structurale și de investiţii în perioada 2014-2023, 

incluzând, după caz, liste ale proiectelor prioritizate la nivel local/ zonă funcţională 

urbană pentru această perioadă, în funcţie de sursele de finanţare. Ȋn mod 

obligatoriu, acest document include lista proiectelor prioritare finanţabile prin 

intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

Art. 2 În acest acord, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, singularul 

presupune pluralul şi invers, masculinul presupune femininul şi invers, iar referirea la 

persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. 

Art. 3 Nici o prevedere a prezentului acord nu poate fi interpretată ca reprezentând o 

permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaŃii legale ce revin părŃilor ca urmare a 

prevederilor legislaŃiei naŃionale şi comunitare în vigoare. 

Art.4 În cazul în care există contradicŃii sau diferenŃe între prevederile prezentului 

acord, pe de o parte, şi cele ale legislaŃiei naŃionale sau comunitare în vigoare, pe de 

altă parte, acestea din urmă prevalează. 

Capitolul II Obiectul Acordului                 

Art. 5 (1) Obiectul prezentului Acord constă în delegarea atribuŃiei de selectare 

strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul POR 2014-2020, Axa 

Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Autoritatea Urbană acŃionează ca 

organism intermediar (OI) de nivel II pentru POR 2014-2020. 

(2) Metodologia și criteriile de selectare strategică pentru Axa Prioritară 4 Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile utilizate de Autoritatea Urbană constituită la nivelul 

municipiului CRAIOVA au fost  aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POR 

2014-2020, prin Decizia nr. 22 din data de 8 decembrie 2016. 

(3) PărŃile se angajează să colaboreze în vederea pregătirii şi implementării Axei 

prioritare 4 a POR 2014-2020, prin orice activităŃi necesare pentru asigurarea 
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implementării eficiente şi la timp, în conformitate cu atribuŃiile şi responsabilităŃile 

fiecărei părŃi şi în baza procedurilor specifice de lucru. 

Capitolul III Durata Acordului                 

Art.6 (1) Prezentul Acord produce efecte de la data semnării acestuia de către cele 

două părŃi. 

(2) Durata prezentului Acord acoperă întreaga perioadă de implementare a POR 2014-

2020, până la data închiderii POR, cu respectarea prevederilor art. 140 din 

Regulamentul nr. 1303/2013. 

Capitolul IV Comunicarea între părŃi 

Art. 7 (1) Orice notificare, avizare, acord, aprobare sau decizie în legătură cu 

prezentul acord sau cu POR se va comunica în scris celeilalte părŃi, în formatul 

standard atunci când acesta este prevăzut, însoŃită de toate avizele şi semnăturile 

necesare conform legislaŃiei naŃionale sau comunitare aplicabile şi/sau procedurilor 

interne relevante. În cazul în care legislaŃia sau procedurile nu prevăd un termen, 

comunicarea se va realiza în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la momentul la 

care s-a finalizat/ s-a produs obiectul notificării, respectiv de la primirea obiectului 

avizării/ acordului/ deciziei. 

(2) Adresele oficiale la care va fi transmisă corespondenŃa dintre părŃi sunt 

următoarele: 

i) Pentru AMPOR: Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5, 

telefon 037/211.1412, fax 037/211.1630; 

ii) Pentru Municipiul CRAIOVA, Str. A.I. Cuza nr. 7, judeŃul Dolj., telefon 

0251/416235, fax 0251/411561 

(3) În cazul modificării acestor adrese, părŃile se vor informa reciproc, în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea, cu respectarea 

prevederilor prezentului Acord. 

Capitolul V – Delegarea atribuŃiei 

Art. 8 (1) Prin prezentul Acord, AMPOR deleagă către OI de nivel II - Autoritatea 

Urbană, atribuŃia menŃionată la art. 5 (1) din prezentul Acord.  

(2) Autoritatea Urbană nu poate subdelega unei terŃe părţi gestionarea componentelor 

POR menŃionate la art. 5 (1) al prezentului Acord. 
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(3) AMPOR deŃine responsabilitatea finală, în faŃa Comisiei Europene pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a obligaŃiilor menŃionate în Regulamentele (UE) nr. 

1301/2013 şi 1303/2013, cu privire la atribuţia delegată. 

(4) Autoritatea Urbană este responsabilă în faŃa AMPOR, pentru îndeplinirea 

activităŃilor aferente atribuŃiei delegate prin prezentul Acord, precum şi a tuturor 

obligaŃiilor care decurg din acesta. Autoritatea Urbană se obligă să răspundă în faŃa 

AMPOR pentru îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a atribuŃiei delegate, în 

conformitate cu prevederile legislaŃiei UE, în special art. 125 din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, şi naŃionale aplicabile, ale prezentului Acord şi ale procedurilor 

interne relevante. 

 Capitolul VI Drepturile şi obligaŃiile părţilor 

Art.9    AMPOR are următoarele drepturi şi obligaŃii: 

(1) Stabileşte cadrul organizatoric, procedural şi metodologic pentru îndeplinirea 

de către AU a atribuŃiei ce i-a fost delegată în baza prezentului Acord, asigurând, în 

acest sens, îndrumarea metodologică şi asistenŃa de specialitate necesare elaborării 

manualelor de proceduri interne de către AU şi derulării activităŃilor specifice AU, în 

scopul îndeplinirii atribuŃiei delegate prin prezentul Acord. 

(2) Elaborează şi actualizează procedurile relevante în cadrul procesului de 

selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei 

prioritare 4 a POR Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pe care le transmite AU spre 

aprobare și aplicare. 

(3) Stabilește cadrul procedural pentru păstrarea tuturor documentelor şi pentru a 

se garanta o pistă de audit adecvată, aferentă acestei etape din implementarea Axei 

prioritare 4 a POR. 

(4) Furnizează AU documentele, datele şi informaŃiile necesare îndeplinirii de 

către acesta a atribuŃiilor delegate prin prezentul Acord. 

(5) Elaborează, actualizează și transmite spre aprobare CMPOR metodologia și 

criteriile de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanţare în  cadrul 

Axei prioritare 4 a POR -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

(6) Elaborează, actualizează și aprobă Documentul cadru de implementare a 

dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
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precum și ghidurile specifice apelurilor de proiecte aferente priorităţilor de investiţii 

ale Axei prioritare 4. 

(7) Lansează, la nivel naŃional, apelurile de documente strategice pentru Axa 

prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și informează AU asupra acestui 

aspect. 

(8) Primeşte de la AU un raport cu privire la procesul de selectare strategică a 

fișelor de proiecte, derulat în condiţiile prezentului Acord, în termen de 30 zile 

calendaristice de la expirarea termenului de depunere la AU a documentelor necesare 

realizării atribuţiei delegate. 

(9) Verifică şi analizează capacitatea și competenţa instituŃională a Autorităţilor 

Urbane de a exercita atribuŃia delegată prin prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile legislaŃiei UE şi naŃionale aplicabile, ale prezentului Acord şi ale 

procedurilor interne relevante. În acest sens, în vederea desemnării structurii 

AutorităŃii Urbane ca Organism Intermediar de nivel II pentru POR, AMPOR primeşte în 

termen de 15 zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, dar nu mai 

târziu de data de 14 aprilie 2017, următoarele: 

a) Hotărârea Consiliului Local pentru înfiinţarea la nivelul municipiului reședinţă 

de judeţ a Autorităţii Urbane, având ca anexă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a AU, precum și orice modificări ce survin asupra acestora, pe parcursul 

valabilităŃii prezentului Acord, dacă modificările sunt de natură să afecteze drepturile 

și obligaţiile părţilor; 

b) Documentele din care rezultă numirea membrilor Autorităţii Urbane; 

c) Fişele de post completate ale personalului implicat în îndeplinirea activităŃilor 

aferente atribuŃiei delegate prin prezentul Acord, cu respectarea principiului 

separării funcţiilor,  precum şi orice modificări ce survin asupra acestora; 

d) DeclaraŃiile privind conflictul de interese, completate de către membrii AU, cu 

respectarea formatului indicat  în procedurile de lucru aferente AU;  

e) Datele de contact ale persoanei nominalizate ca şi Coordonator al AU; 

f) Procedurile de lucru aferente AU, în formatul care va fi pus la dispoziŃie de 

către AMPOR,  aprobate intern de coordonatorul AU. 

(10) Dacă în urma verificării şi analizei capacităŃii și competenţei instituŃionale de a 

exercita atribuŃia delegată prin prezentul Acord, AMPOR constată că AU nu îşi 
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îndeplineşte sau îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaŃiile ce îi revin 

conform art. 10, AMPOR va solicita remedierea deficienŃelor constatate, în termen de 

5 zile calendaristice de la notificarea acestora. În cazul neremedierii deficienŃelor 

constatate, în termenul stabilit, AMPOR îşi rezervă dreptul de a suspenda prezentul 

Acord, prin transmiterea unei notificăriscrise către AU, în termen de 5 zile 

calendaristice de la expirarea termenului acordat pentru remedierea deficienŃelor 

constatate. Suspendarea Acordului atrage suspendarea depunerii cererilor de 

finanţare în cadrul apelurilor de proiecte pentru priorităţile de investiţii din cadrul 

Axei prioritare 4 a POR, de către UAT municipiu reședinţă de judeţ. 

(11)  AMPOR verifică modul de realizare a activităŃilor aferente atribuŃiei delegate, 

de către Autoritatea Urbană, în conformitate cu procedurile proprii de verificare a 

îndeplinirii atribuŃiilor delegate. 

(12)  Dacă în urma verificărilor, controalelor, evaluărilor şi/sau auditurilor 

efectuate, de AMPOR sau de către organisme de audit/ control naŃionale şi 

comunitare, AMPOR constată că AU nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte în mod 

necorespunzător activităŃile aferente atribuŃiei delegate prin prezentul Acord, 

respectiv nu implementează recomandările organismelor de audit/ control naŃionale 

şi comunitare, iar deficienŃele constatate nu sunt remediate în termenul indicat, 

AMPOR poate retrage temporar sau definitiv atribuŃia delegată, printr-o notificare 

comunicată AU. Retragerea atribuŃiei delegate AU produce efecte de la data 

comunicării deciziei AMPOR, fără a fi necesară îndeplinirea niciunei alte formalităŃi în 

acest sens, aplicându-se în mod corelativ sancţiunile prevăzute la alin. (10) al acestui 

articol. 

(13)  AMPOR poate solicita informaŃii sau clarificări de la AU în legătură cu 

îndeplinirea atribuŃiei delegate. 

(14)  AMPOR poate solicita AU reverificarea procesului de selectare strategică a 

fișelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile, în conformitate cu prevederile procedurale privind 

verificarea atribuŃiilor delegate şi/sau privind procesul de selectare strategică, 

precum şi cu recomandările din cadrul rapoartelor emise de structurile/ instituŃiile cu 

atribuŃii de verificare/ auditare/ control. 

 Art.10 Autoritatea Urbană constituită la nivelul Municipiului reședinţă de judeţ 

CRAIOVA are următoarele drepturi şi obligaŃii:  
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(1) Aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de 

proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de crestere Craiova, 

inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a polului de 

crestere Craiova, cu respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare strategică 

aprobate de CMPOR. 

(2) Asigură cadrul organizatoric, procedural şi metodologic, conform dispoziţiilor 

regulamentelor europene și legislaţiei naţionale relevante, în acest sens, beneficiind, 

din partea AMPOR, de îndrumare metodologică şi asistenŃă de specialitate necesare 

elaborării manualelor de proceduri interne şi derulării activităŃilor specifice AU. 

(3) Organizează procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte la nivel local 

și asigură transparenţa și imparţialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile 

procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării 

urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și/sau ale 

ghidurilor specifice elaborate de AMPOR şi răspunde de desfăşurarea acestui proces. 

Selectarea fișelor de proiecte se realizează în baza metodologiei furnizate prin 

Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.  

(4) În termen de 15 de zile calendaristice de la data semnării prezentului Acord, 

AU are obligaŃia transmiterii către AMPOR a documentelor prevăzute la art. 9 alin.(9).  

(5) AU are obligaŃia transpunerii tuturor instrucţiunilor privind implementarea POR 

emise de AMPOR, în condiţiile legii, precum şi obligaŃia aplicării lor în termenul 

prevăzut în conŃinutul acestora. AMPOR poate consulta AU în procesul de elaborare al 

acestor instrucţiuni.  

(6) AU are dreptul de a solicita AMPOR informaŃii suplimentare şi clarificări 

exclusiv pentru buna îndeplinire a atribuŃiei delegate prin prezentul Acord. 

(7) AU se asigură că personalul propriu cunoaşte şi pune în aplicare prevederile 

procedurilor interne pentru implementarea POR, în vederea îndeplinirii 

corespunzătoare a atribuŃiei delegate.  

(8) AU transmite AMPOR un raport cu privire la procesul de selectare strategică a 

fișelor de proiecte, derulat în condiţiile prezentului Acord. 

(9) AU are obligaŃia de a permite accesul reprezentanŃilor AMPOR și al altor 

instituţii cu atribuţii de verificare/ auditare/ control la sediul său, în baza 
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comunicării transmise de către acestea, în termenul şi cu respectarea condiŃiilor 

stabilite prin prezentul Acord, de a pune la dispoziŃia acestora documentele solicitate 

şi de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităŃilor 

de verificare/ auditare/ control derulate.  

(10) În cazul în care, ca urmare a verificării modului de realizare a activităŃilor 

aferente atribuŃiei delegate, AMPOR formulează recomandări, AU are obligaŃia de a 

elabora un Plan de acŃiuni în scopul remedierii deficienŃelor constatate, de a asigura 

implementarea în termen a acŃiunilor prevăzute în plan şi de a comunica stadiul 

implementării acestora până la remedierea deficienţelor confirmată de AMPOR. 

(11) În cazul în care organismele de audit UE sau naŃionale formulează recomandări 

care vizează organizarea şi activitatea AU, aceasta are obligaŃia de a coopera cu 

AMPOR în formularea răspunsului la proiectul raportului de audit şi de a asigura 

implementarea în termen a recomandărilor. 

(12) UAT Municipiu reşedinŃă de judeŃ se obligă să menŃină capacitatea 

administrativă şi operaŃională necesară îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiei 

delegate, pe toată durata Acordului.  AU isi poate autosuspenda temporar activitatea 

doar dupa obţinerea avizării DJ FESI de către AMPOR și după obţinerea acordului 

prealabil al AMPOR. 

(13) La solicitarea AMPOR, AU are obligaŃia reverificării procesului de selectare 

strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 a 

POR Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în conformitate cu prevederile 

procedurale privind verificarea atribuŃiei delegate şi/sau procesul de selectare 

strategică a fișelor de proiecte, precum şi cu recomandările cuprinse în cadrul 

rapoartelor emise de structurile/ instituŃiile cu atribuŃii de verificare/ auditare/ 

control. 

Capitolul VII Angajamente comune ale părŃilor 

Art.11 PărŃile se angajează să îşi ducă la îndeplinire în mod corespunzător atribuŃiile 

şi obligaŃiile/ responsabilităŃile ce le revin în baza prezentului Acord, cu respectarea 

principiilor transparenŃei, parteneriatului şi a unui management adecvat, în 

conformitate cu prevederile Acordului, ale legislaŃiei naŃionale şi comunitare 

aplicabile şi ale procedurilor interne de lucru. 
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Art.12 PărŃile se angajează să se informeze reciproc şi periodic asupra activităŃilor 

derulate în executarea prezentului Acord şi să organizeze întâlniri ori de câte ori este 

nevoie, în scopul analizării oricăror aspecte legate de executarea prezentului Acord. 

Art.13 PărŃile se angajează să nu utilizeze informaŃiile şi documentele obŃinute sau la 

care au acces în perioada de valabilitate a prezentului Acord în alt scop decât acela 

de a-şi îndeplini obligaŃiile ce le revin conform prezentului Acord şi legislaŃiei 

naŃionale şi comunitare în vigoare (cu respectarea prevederilor legale privind 

transparenŃa, accesul la informaŃii, precum şi protecŃia datelor cu caracter personal). 

Art.14 PărŃile se angajează să Ńină evidenŃa strictă şi să păstreze toate datele,  

rapoartele, corespondenŃa şi documentele legate de executarea prezentului Acord, 

așa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă, asigurând arhivarea 

corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a Acordului.  

Art.15 PărŃile se angajează să permită efectuarea de misiuni de verificare şi control 

Comisiei Europene, DLAF, OLAF, AutorităŃii de Audit şi CurŃii Europene de Conturi, 

precum şi oricăror altor instituŃii legal abilitate în acest sens, conform atribuŃiilor 

specifice fiecărei instituŃii.  

Art.16 PărŃile au obligaŃia de a elabora proceduri interne de lucru în vederea 

executării prezentului Acord şi a îndeplinirii obligaŃiilor ce le revin în legătură cu 

implementarea POR. 

Art. 17 Îndeplinirea obiectului prevăzut la art. 5 alin. (1) al prezentului Acord nu 

determină angajamentul financiar al părţilor. 

Capitolul VIII Forţa majoră și etica 

Art. 18  Forţa majoră și cazul fortuit 

(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil intervenit după data semnării prezentului Acord, care împiedică 

executarea în tot sau în parte a acestuia și care exonerează de răspundere partea 

care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale 

(cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul 

de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei și de a dovedi existenţa 

situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
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competenta, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De 

asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în 

termen de 5 zile. 

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii și 

încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile și termenele prevăzute, va suporta 

toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă 

majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin 

părţilor. 

(7) În cazul în care forţa majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea 

executării prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni 

într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni 

asupra modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Acord. 

Art. 19 Etica şi conflictul de interese 

PărŃile se angajează ca personalul implicat în implementarea POR să respecte 

standardele de etică profesională și legislaţia care reglementează conflictul de 

interese. Astfel, personalul trebuie să contribuie la funcŃionarea corespunzătoare a 

organismelor din care fac parte şi să ajute la menŃinerea reputaŃiei privind 

integritatea şi imparŃialitatea acestora. 

Capitolul IX Modificarea Acordului 

Art. 20 Prezentul Acord poate fi modificat prin Act Adiţional, prin una din 

următoarele modalităŃi: 

(1)  prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au  efect asupra conŃinutului 

prezentului Acord. 

(2)   prin acordul de voinŃă al părŃilor exprimat în scris. 

Art. 21 Modificările aduse prezentului Acord intră în vigoare: 

(1)  de la data intrării în vigoare a prevederilor legale care au efect asupra 

conŃinutului prezentului Acord sau de la data indicată în acestea;        sau 
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(2)  de la data semnării de către ambele părŃi a Actului adiŃional de modificare prin 

acordul de voinŃă al părŃilor. 

Capitolul X  Încetarea Acordului 

Art. 22 Prezentul Acord încetează: 

(1) prin ajungerea la termenul stabilit în Acord; 

(2) prin acordul de voinŃă al părŃilor în acest sens, confirmat în scris; 

(3) prin retragerea de către AMPOR a atribuŃiei delegate. 

Art. 23 (1) Prezentul Acord a fost încheiat intr-un număr de 2 exemplare, fiecare cu 

valoare de original, câte 1 exemplar  pentru fiecare dintre părŃi. 

(2) O copie a prezentului Acord se va comunica Organismului Intermediar pentru POR 

din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia, sub semnătură. 

(3) AMPOR va aduce la cunoștinţa Organismului Intermediar pentru POR din cadrul 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia notificarea privind 

suspendarea Acordului, prevăzută la art. 9 alin. (10), respectiv notificarea de 

retragere de către AMPOR a atribuţiei delegate AU, prevăzută la art. 9 alin. (12).   

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

AdministraŃiei Publice și Fondurilor 

Europene 

 

            Municipiul Craiova 

  

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării 

regionale, administraţiei publice și 

fondurilor europene  

                  Pt. Primar 

                 Viceprimar 

               MIHAIL GENOIU 

  

Semnătura 

 

                 Semnătura 

Data                     Data  
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AUTORITATEA URBANA 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
 
 
 
Capitolul 1. Dispozitii generale 
Art. 1  

(1) In temeiul art. 7 alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului si art. 123. alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului, Hotararii nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea 
cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de 
investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare 
a instrumentelor structurale 2007-2013, modificata si completata prin HG nr. 904/2016, 
Ordinului MDRAPFE nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de 
Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile – Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltarii 
Urbane Durabile”, Autoritatea Urbana este Organism Intermediar secundar (de nivel II) si va 
fi parte integranta din sistemul de management si control al POR 2014-2020. 

 
(2) Autoritatea urbană este o structura functională, din cadrul Municipiului Craiova, 

care are responsabilitatea îndeplinirii atributiei de selectare strategică a fiselor de 
proiecte, propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane 
Durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020, aferente Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Polului de crestere Craiova, atributie delegată acesteia de către AM 
POR prin Acordul de delegare mentionat anterior. 

 
(3) In acest context, Autoritatea Urbana este vizata de procedura de desemnare 

prevazuta la art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atributia 
delegata. Astfel, in calitate de organism intermediar in temeiul art. 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 1301/2013, Autoritatea Urbana se supune in timpul implementarii programului, 
auditurilor de sistem si auditului operatiunilor efectuate de Autoritatea de Audit, precum si 
auditurilor realizate de Comisia Europeana sau de Curtea de Conturi Europeana. 

 
 

Art. 2 Obiectul de activitate  
In baza unei metodologii si a unor criterii de selectie elaborate de catre AM POR si 

aprobate de catre Comitetul de Monitorizare al POR 2014-2020 precum si a unei proceduri 
specifice, Autoritatea Urbana va selecta proiectele prioritare finantabile prin intermediul 
Axei prioritare 4 a POR. 
   
 
Capitolul 2. Structura organizatorica 

In conformitate cu art. 7 alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului si art. 123. alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, Hotararii nr. 398/27.05.2015 pentru 
stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene 
structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de 
coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificata si completata 
prin HG nr. 904/2016, Ordinului MDRAPFE nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea 
Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile – Axa Prioritara 4 



„Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile”, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Regional (AM POR) deleaga Municipiului Craiova atributia de selectare 
strategica a proiectelor finantabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa prioritara 4 – 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile prin Autoritatea Urbana - Organism Intermediar 
secundar (de nivel II). 
 
Art. 3 Structura organizatorica a Autoritatii Urbane 

(1) Autoritatea Urbana va avea in componenta un numar impar de membri, respectiv 
minim 3, din care unul va fi Coordonatorul Autoritatii Urbane. Componenta Autoritatii 
Urbane se stabileste prin dispozitie de primar. Pot fi membri in cadrul Autoritatii Urbane, 
numai persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

 
(2) Autoritatea Urbana va avea un secretariat, desemnat din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, care va avea rolul de a asigura suportul 
necesar pentru desfasurarea procesului de prioritizare si selectie, organizand reuniunile de 
lucru si punand la dispozitia membrilor Autoritatii Urbane, documentele necesare pentru 
parcugerea procesului de prioritizare si selectie a proiectelor. Secretariatul Autoritatii 
Urbane nu este parte componenta a acesteia si nu poate participa la procesul de 
prioritizare si selectie, neavand drept de vot. Stabilirea numarului persoanelor care vor 
asigura secretariatul Autoritatii Urbane si nominalizarea acestora se va realiza prin 
dispozitie de primar. 
 
 (3) Pentru a preveni situatiile de conflict de interese, membrii Autoritatii Urbane 
completeaza o declaratie privind conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 
57 din Regulamentul (UE) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului. 
Modelul declaratiei privind conflictul de interese este prevazut in documentul Orientari 
privind Axa prioritara 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvotarii urbane durabile. 
 
 (4) Persoanele nominalizate, prin dispozitie de primar, sa faca parte din Autoritatea 
Urbana nu pot fi implicate in activitatile de pregatire/implementare a proiectelor 
finantabile in cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, deoarece implicarea membrilor 
Autoritatii Urbane in pregatirea/implementarea proiectelor precizate anterior constituie o 
incalcare a principiului separarii functiilor in cadrul unui sistem de management si control. 
 
 
Capitolul 3. Atributii 
Art. 3 Autoritatea Urbana are urmatoarele atributii: 
(1) Aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fiselor de proiecte din 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de crestere Craiova, inclusiv din 
scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a polului de crestere Craiova, cu 
respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare strategică aprobate de CM POR. 
(2) Asigură cadrul organizatoric, procedural şi metodologic, conform dispozitiilor 
regulamentelor europene si legislatiei nationale relevante, în acest sens, beneficiind, din 
partea AM POR, de îndrumare metodologică şi asistenŃă de specialitate necesare elaborării 
manualelor de proceduri interne şi derulării activităŃilor specifice AU. 
(3) Organizează procesul de selectare strategică a fiselor de proiecte la nivel local si 
asigură transparenta si impartialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile 
procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane 
durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile si/sau ale ghidurilor 
specifice elaborate de AM POR şi răspunde de desfăşurarea acestui proces. Selectarea 
fiselor de proiecte se realizează în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de 
implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile.  



(4) Transpune toate instructiunile privind implementarea POR emise de AM POR, în 
conditiile legii, precum şi obligaŃia aplicării lor în termenul prevăzut în conŃinutul acestora. 
AMPOR poate consulta AU în procesul de elaborare al acestor instructiuni.  
(5) Transmite AM POR rapoarte cu privire la procesul de selectare strategică a fiselor de 
proiecte. 
(6) Solicita AM POR informaŃii suplimentare şi clarificări exclusiv pentru buna îndeplinire 
a atribuŃiei delegate prin Acordul de delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fiselor 
de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020. 
(7) Permite accesul reprezentanŃilor AM POR si al altor institutii cu atributii de 
verificare/ auditare/ control la sediul său, în baza comunicării transmise de către acestea, 
în termenul şi cu respectarea condiŃiilor stabilite prin Acordul de delegare a atribuŃiei de 
selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020, pune 
la dispoziŃia acestora documentele solicitate şi ia toate măsurile necesare pentru a asigura 
buna desfăşurare a activităŃilor de verificare/ auditare/ control derulate.  
(8) În cazul în care, ca urmare a verificării modului de realizare a activităŃilor aferente 
atribuŃiei delegate, AM POR formulează recomandări, AU elaboreaza un Plan de acŃiuni în 
scopul remedierii deficienŃelor constatate, asigura implementarea în termen a acŃiunilor 
prevăzute în plan şi comunica stadiul implementării acestora până la remedierea 
deficientelor, confirmată de AMPOR. 
(9) În cazul în care organismele de audit UE sau naŃionale formulează recomandări care 
vizează organizarea şi activitatea AU, aceasta coopereaza cu AM POR în formularea 
răspunsului la proiectul raportului de audit şi asigura implementarea în termen a 
recomandărilor. 
(10) Isi autosuspenda temporar activitatea doar dupa obtinerea avizării DJ FESI de către 
AM POR si după obtinerea acordului prealabil al AM POR. 
(11) La solicitarea AM POR, reverifică procesul de selectare strategică a fiselor de 
proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 a POR - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, în conformitate cu prevederile procedurale privind verificarea atribuŃiei 
delegate şi/sau procesul de selectare strategică a fiselor de proiecte, precum şi cu 
recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor emise de structurile/ instituŃiile cu atribuŃii 
de verificare/ auditare/ control. 
 
Alte atributii si angajamente: 
(12) Duce la îndeplinire, în mod corespunzător, atribuŃiile şi obligaŃiile/ responsabilităŃile 
ce ii revin în baza Acordului de delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fiselor de 
proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020, cu respectarea principiilor 
transparenŃei, parteneriatului şi a unui management adecvat, în conformitate cu 
prevederile Acordului, ale legislaŃiei naŃionale şi comunitare aplicabile şi ale procedurilor 
interne de lucru. 
(13) Informeaza AM POR, periodic, asupra activităŃilor derulate în executarea Acordului de 
delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finantare în 
cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului OperaŃional 
Regional 2014-2020 şi organizeaza întâlniri ori de câte ori este nevoie, în scopul analizării 
oricăror aspecte legate de executarea Acordului. 
(14) Se angajează să nu utilizeze informaŃiile şi documentele obŃinute sau la care are acces 
în perioada de functionare a Autoritatii Urbane în alt scop decât acela de a-şi îndeplini 
obligaŃiile ce ii revin Acordului şi legislaŃiei naŃionale şi comunitare în vigoare (cu 
respectarea prevederilor legale privind transparenŃa, accesul la informaŃii, precum şi 
protecŃia datelor cu caracter personal). 
(15) Se angajează să Ńină evidenŃa strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, 
corespondenŃa şi documentele legate de executarea Acordului, asa cum este reglementat 
de legislatia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora. 



Documentele sunt proprietatea entitatii publice si trebuie pastrate pe o perioada de 3 ani 
de la data incheierii oficiale a Programului Operational Regional 2014-2020. 
(16) Permite efectuarea de misiuni de verificare şi control Comisiei Europene, DLAF, OLAF, 
AutorităŃii de Audit şi CurŃii Europene de Conturi, precum şi oricăror altor instituŃii legal 
abilitate în acest sens, conform atribuŃiilor specifice fiecărei instituŃii.  
 
Art. 4 Coordonatorul Autoritatii Urbane are urmatoarele atributii:  
(1)reprezinta Autoritatea Urbana in relatia cu AM POR; 
(2)asigura respectarea si aplicarea prevederilor din cadrul Acordului de delegare a 
atribuŃiei de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei 
prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului OperaŃional Regional 
2014-2020; 
(3) planifica si coordoneaza activitatea Autoritatii Urbane;  
(4) aproba procedurile de lucru aferente Autoritatii Urbane in formatul pus la dispozitie de 
catre AM POR; 
(5) aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fiselor de proiecte din 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de crestere Craiova, inclusiv din 
scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a polului de crestere Craiova, cu 
respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare strategică aprobate de CM POR; 
participa, prin vot, la procesul de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre 
finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului 
OperaŃional Regional 2014-2020; 
(6) se asigură că personalul propriu cunoaşte şi pune în aplicare prevederile procedurilor 
interne pentru implementarea POR, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuŃiei 
delegate.  
 
Art. 5 Membrii Autoritatii Urbane au urmatoarele atributii:  
(1) aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fiselor de proiecte din 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de crestere Craiova, inclusiv din 
scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a polului de crestere Craiova, cu 
respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare strategică aprobate de CM POR; 
(2) participa, prin vot, la procesul de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre 
finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului 
OperaŃional Regional 2014-2020. 
 
Art. 6 Secretariatul Autoritatii Urbane are urmatoarele atributii:  
(1) primirea, inregistrarea si distribuirea corespondentei;  
(2) transmiterea in timp util a documentelor catre alte institutii;  
(3) sistematizarea, clasarea, si arhivarea documentelor, astfel incat sa se poata furniza 
operativ orice informatie solicitata ;  
(4) asigurarea sprijinului logistic pentru organizarea intalnirilor de lucru, etc;  
(5) multiplicarea documentelor necesare pentru desfasurarea activitatii Autoritatii Urbane;  
(6) pastrarea secretului corespondentei;  
(7) pastrarea in bune conditii a registrelor de intrare si iesire a corespondentei zilnice;  
(8) arhivarea documentelor aferente activitatii, in conformitate cu legislatia nationala si 
comunitara relevanta.  
 
Art. 7 Sfera relationala a Autoritatii Urbane  
 
(1) Sfera relaŃională internă:                                                                                         
RelaŃii funcŃionale de colaborare: cu celelalte DirecŃii/Servicii/Birouri/Compartimente din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 
 
 
 
 



(2) Sfera relaŃională externă:                                                                                         
(a)Cu AM POR in baza Acordului de delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fiselor de 
proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020; 
(b)Cu ADR SV Oltenia, respectiv cu Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile 
(SSDU), in baza Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile – Axa 4; 
Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile (SSDU) va sprijini Autoritatea 
Urbana in indeplinirea urmatoarelor: 

- crearea, acreditarea si functionarea Autoritatii Urbane, inclusiv implementarea 
recomandarilor anuale ale misiunilor de audit; 

- elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autoritatii Urbane pentru functia delegata 
de la nivelul AM POR; 

- implementare Acordului de delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fiselor de 
proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile a Programului OperaŃional Regional 2014-2020. 
 
 
Capitolul 4. Reglementari de lucru  

Activitatea Autoritatii Urbane se desfasoara pe baza procedurilor de lucru in formatul 
pus la dispozitie de catre AM POR, aprobate de Coordonatorul Autoritatii Urbane si Primarul 
Municipiului Craiova.  
 

 
Capitolul 5. Dispozitii finale  

(1) Prezentul regulament poate fi completat sau modificat, la propunerea 
Coordonatorului Autoritatii Urbane si cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

(2) Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare sunt corelate cu 
prevederile Acordului de delegare a atribuŃiei de selectare strategică a fiselor de proiecte 
propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a 
Programului OperaŃional Regional 2014-2020 si se vor modifica in acord cu eventualele 
modificari ale acestuia. 

(3) Prezentul regulament se completeaza cu urmatoarele documente: 
(a)dispozitia Primarului Municipiului Craiova privind stabilirea componentei Autoritatii 
Urbane; 
(b) proceduri de lucru aferente Autoritatii Urbane; 
(c) fise de post ale membrilor Autoritatii Urbane; 
(d) metodologia si criteriile pentru selectarea strategica a fiselor de proiecte din 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a polului de crestere Craiova, inclusiv din 
scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a polului de crestere 
Craiova; 

(e) declaratiile membrilor Autoritatii Urbane privind conflictul de interese. 
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PREAMBUL 
 
Acest document se aplică apelului de documente strategice pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile în cadrul Programului OperaŃional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Prezentul document se adresează tuturor potenŃialilor solicitanţi pentru apelul de documente strategice 
mai sus menţionat, cu precizarea că, la acesta, se adaugă în mod obligatoriu și prevederile Ghidul 
solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și ale 
Ghidurilor specifice pentru fiecare prioritate de investiţie/operaţiune ale Axei Prioritare 4, dacă este 
cazul. 
  
Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Programul Operaţional Regional 2014-2020 și modul 
său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene  – Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (MDRAPFE – 
AMPOR), împreună cu alte autorităŃi relevante, cu respectarea legislaţiei în vigoare și folosind metoda de 
interpretare sistematică. 

 
IMPORTANT 
 
Vă recomandăm ca înainte de a depune documentele solicitate pentru acest apel de documente strategice 
din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, să vă asiguraŃi că aŃi parcurs toate 
informaŃiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile Ghidul solicitantului - Condiţii 
generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și ale Ghidurilor specifice pentru 
fiecare prioritate de investiţie/operaţiune ale Axei Prioritare 4, dacă este cazul şi să vă asiguraţi că aŃi 
înŃeles toate aspectele legate de specificul acestui apel de documente strategice. În cazul unor dispoziŃii 
contrare/necorelate între prevederile prezentului document şi cele ale Ghidul solicitantului - Condiţii 
generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, prevalează prevederile prezentului document. 
 
Vă recomandăm ca pe durata prezentului apel de documente strategice să consultaŃi periodic pagina de 
internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiŃiilor generale și/sau specifice, 
precum și alte comunicări/clarificări/îndrumări pentru accesarea fondurilor în cadrul Axei Prioritare 4 a 
POR 2014-2020.  
 
Pentru a sprijini beneficiarii din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în 
elaborarea documentelor necesare și implementarea acestei axe prioritare funcţionează în cadrul 
Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR)1 structuri dedicate sprijinirii dezvoltării urbane durabile. 
 
 

                                                 
1 Organism Intermediar de nivel I pentru Programul Operaţional Regional (OIPOR) reprezintă Agenţia pentru Dezvoltare Regională. 
Rolul de organism intermediar este îndeplinit de către ADR prin intermediul structurilor de specialitate și de suport constituite în 
acest sens în cadrul acesteia. 
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1 DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN 
PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020 A FONDURILOR EUROPENE 
STRUCTURALE ȘI DE INVESTIŢII 
 

Regulamentul (UE) nr. 1301/20132 prevede la art. 7 obligativitatea ca cel puţin 5% din sumele Fondului 
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocate la nivel naţional pentru Obiectivul Investiţii pentru 
creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile.  

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană 
în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de 
mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operaţiunilor 
(proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, dezvoltarea urbană durabilă poate fi implementată 
prin una din următoarele modalităţi: 

• prin intermediul instrumentului Investiţii Teritoriale Integrate (ITI), în conformitate cu art. 36 al 
Regulamentului (UE) nr. 1303/20133; 

• prin intermediul unui program operaţional specific; 

• prin intermediul unei axe prioritare dedicate, în conformitate cu art. 96 alineatul (1) primul 
paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

În temeiul art. 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, este obligatorie implicarea 
organismelor responsabile pentru implementarea SIDU (”Autorităţi Urbane”), în procesul de gestionare a 
fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile. Regulamentul prevede că, obligatoriu, Autorităţile Urbane 
sunt responsabile cel puţin pentru sarcinile legate de selectarea operaţiunilor (proiectelor).  

În acest context, Autorităţile Urbane vor fi desemnate și vor îndeplini rolul de organisme intermediare, 
întrucât vor îndeplini funcŃii atribuite de Autoritatea de Management în temeiul art. 125 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013, fiind incluse în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și 
de investiţii (Fonduri ESI).  

 

2 DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE 
PROGRAMARE 2014-2020 A FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE 
INVESTIŢII 
 

 

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi 
implementată în România prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a 
fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

                                                 
2 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de 
dezvoltare regională și dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creștere economică și locuri de 
muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN).   
3 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN). 
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Acordul de Parteneriat 2014-2020 menţionează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate 
obiective tematice și priorităţi de investiţii relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.  

Mai mult, Acordul de Parteneriat menţionează că, în funcţie de nevoile locale specifice, investiţiile pentru 
dezvoltarea urbană durabilă, cuprinse în SIDU, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
vor fi completate cu investiţii efectuate în cadrul altor axe prioritare ale Programului Operaţional Regional 
2014-2020, dar și prin alte programe operaţionale, în baza unui mecanism de prioritizare a finanţării 
proiectelor, dezvoltat la nivelul fiecărui Program Operaţional. 

2.1 Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional 
Regional 2014-2020  

2.1.1 Priorităţile de investiţie aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020 

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorităţi de investiţii aferente Obiectivelor Tematice (OT): OT 4 
- economie cu emisii reduse de carbon; OT 6 - conservarea și protecŃia mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și OT 
10 - investiţiile în educaţie, formare și formare profesională pentru competenţe și învăţare pe tot 
parcursul vieţii, după cum urmează: 

Obiectiv Tematic Prioritate de investiţie 
aferentă Regulamentului 

FEDR 

Prioritate de 
investiţii 
aferentă 

Programului 
Operaţional 

Regional 2014-
2020  

Tipuri de activităţi 

OT 4 – economie cu 
emisii reduse de CO2  

PI 4 (e) – mobilitate urbană 
durabilă 

4.1   măsuri pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon în 
zonele urbane (prin 
modernizarea/extinderea 
trasportului public urban, 
inclusiv achiziţia de mijloace de 
transport ecologice/electrice, 
crearea/modernizarea pistelor 
de bicicliști și a zonelor 
pietonale etc.). 

OT 6 – conservarea și 
protecţia mediului și 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor  

PI 6 (e) - îmbunătăţirea 
mediului urban, 
revitalizarea orașelor 

4.2  revitalizarea zonelor urbane 
(reconversia și refuncţionalizarea 
terenurilor abandonate etc.) 

OT 9 - promovarea 
incluziunii sociale, 
combaterea sărăciei și 
a discriminării  

PI 9 (b) revitalizarea fizică, 
economică și socială a 
comunităţilor defavorizate 

4.3 acţiuni integrate pentru 
comunităţi marginalizate prin:  
clădiri pentru activităţi 
educative, culturale și 
recreative; zone verzi de mici 
dimensiuni, pieţe publice, 
scuaruri, părculeţe, etc.; străzi 
urbane și utilităţi de bază la 
scară mică 

OT 10 - investiţii în PI 10 - investiţiile în 4.4 infrastructura de educaţie 
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educaţie, formare și 
formare profesională 
pentru competenţe și 
învăţare pe tot 
parcursul vieţii 

educaţie, în formare, 
inclusiv în formare 
profesională 

(creșe, gradiniţe, licee 
tehnologice, școli profesionale)  

Informaţiile cu privire la finanţările disponibile și tipurile de activităţi eligibile specifice fiecărei priorităţi 
de investiţie vor fi detaliate prin Ghidurile Specifice pentru fiecare prioritate de investiţie/operaţiune din 
cadrul acestei axe prioritare.   

 

2.1.2 Beneficiari eligibili 

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se adresează municipiilor 
reședinţă de judeţ (inclusiv unităţilor administrativ-teritoriale din zona funcţională urbană, după caz) din 
”regiunile mai puţin dezvoltate4” ale României, cu excepţia municipiului Tulcea, care va beneficia de 
finanţare din cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014-2020 din bugetul alocat instrumentului 
Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.  

Municipiile reședinţă de judeţ sau, după caz, municipiile reședinţă de judeţ împreună cu localităţile din 
zona funcţională urbană din jurul acestora vor elabora strategii integrate de dezvoltare urbană5, acestea 
reprezentând condiţia principală şi cadrul pentru selectarea la finanţare a proiectelor individuale în cadrul 
acestei axe prioritare.  

Solicitanţii  eligibili pentru fiecare prioritate de investiţie/operaţiune vor fi detaliaţi la nivelul Ghidurilor 
Specifice aferente acestei axe prioritare. De regulă, beneficiarii eligibili în cadrul Axei prioritare 4 sunt 
municipiile reședinţă de judeţ sau parteneriatele dintre acestea și unităţile administrativ-teritoriale (UAT) 
din zona funcţională urbană (ZFU) (doar în cazul anumitor tipuri de investiŃii  aferente Priorităţii de 
Investiţii 4.1). 

2.1.3 Bugetul axei prioritare  

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile beneficiază de o alocare financiara de 1.386,86 
milioane Euro (FEDR și contribuţie naţională, inclusiv rezerva de performanŃă6 și contribuţia 
beneficiarului), ceea ce reprezintă 17,88% din fondurile alocate POR 2014-2020.  

Alocarea apelului de documente strategice este de 1.277,577 milioane Euro (FEDR și buget de stat), 
repartizată pe priorităţi de investiţii și regiuni, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Cu excepţia regiunii de dezvoltare București-Ilfov, toate celelalte regiuni de dezvoltare din România (Nord-Est, Sud-Est, Sud 
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) sunt încadrate în perioada de programare 2014-2020 în categoria ”regiunilor 
mai puţin dezvoltate”. 
5 Precum și celelate documente strategice solicitate: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Documentul Justificativ pentru finanţare 
din Fonduri ESI 2014-2020.  
6 Rezerva de performanţă reprezintă o sumă echivalentă cu 6% din alocarea financiară  a Axei prioritare 4 care  va fi acordată pentru 
axele prioritare  care îndeplinesc obiectivele de etapă stabilite în cadrul de performanţă pentru 2018, după o examinare realizată în 
2019 și aprobată prin decizia Comisiei Europene în anul 2020. 
7 Suma reprezintă alocarea axei prioritare 4 fără rezerva de performanţă și contribuţia beneficiarului. 
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Milioane Euro 

17,51% 14,86% 15,74% 11,97% 11,77% 14,33% 13,82%

mil. Euro % NE SE SM SV V NV C

1.277,57 100,00 223,70 189,85 201,09 152,93 150,37 183,08 176,56

1.108,10 194,03 164,66 174,41 132,64 130,42 158,79 153,14

169,47 29,67 25,18 26,67 20,29 19,95 24,29 23,42

1.037,65 81,22 181,69 154,19 163,33 124,21 122,13 148,69 143,40

900,00 157,59 133,74 141,66 107,73 105,93 128,97 124,38

137,65 24,10 20,45 21,67 16,48 16,20 19,72 19,02

115,29 9,02 20,19 17,13 18,15 13,80 13,57 16,52 15,93

100,00 17,51 14,86 15,74 11,97 11,77 14,33 13,82

15,29 2,68 2,27 2,41 1,83 1,80 2,19 2,11

54,19 4,24 9,49 8,05 8,53 6,49 6,38 7,77 7,49

47,00 8,23 6,98 7,40 5,63 5,53 6,74 6,50

7,19 1,26 1,07 1,13 0,86 0,85 1,03 0,99

70,44 5,52 12,33 10,47 11,09 8,43 8,29 10,09 9,74

61,10 10,70 9,08 9,62 7,31 7,19 8,76 8,44

9,34 1,64 1,39 1,47 1,12 1,10 1,34 1,29

OT AP 4 - Prioritati de investitie (PI)

FEDR

FEDR

Buget de stat

Dezvoltare Urbana  - total, din 

care:

PI 4.1 Mobilitate urbana - total, 

din care:

6

9

4

Buget de stat

PI 4.2 Revitalizare urbană  - total, 

din care:

PI 4.3 Regenerare comunitati 

defavorizate - total, din care:

PI 4.4 Educatie APL - total, din 

care:

FEDR

Buget de stat

FEDR

Buget de stat

FEDR

Buget de stat

10

Alocare APEL 

 

   

2.1.4 Repartizarea fondurilor pentru muncipiile reședinţă de judeţ  
 

Indiferent de modalitatea de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare urbană, fie la nivelul 
muncipiului reședinţă de judeţ, fie la nivelul municipiului reședinţă de judeţ și a zonei funcţionale urbane 
a acestuia, fondurile Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 sunt alocate municipiilor reședinţă de judeţ ca 
unităţi administrativ-teritoriale.  

Fondurile POR 2014-2020 disponibile în cadrul Axei prioritare 4 vor fi alocate și implementate, ca regulă 
generală, în municipiile reședinţă de judeţ, urmând ca la nivel local, dacă se propune o abordare pe zonă 
funcţională urbană, să se decidă utilizarea acestor fonduri inclusiv pentru unităţile administrativ-
teritoriale (UAT comune/orașe și municipii) din zona funcţională urbană a municipiului reședinţă de judeţ. 
Însă, utilizarea fondurilor din cadrul Axei prioritare 4 în alte unităţi administrativ-teritoriale din zona 
funcţională urbană (ZFU) a municipiilor reședinţă de judeţ (comune sau orașe) se poate realiza numai în 
cadrul Priorităţii de investiţie 4.1 – mobilitate urbană durabilă și doar pentru anumite tipuri de investiţii.  

De regulă, orașele/municipiile din zona funcţională urbană a municipiului reşedinŃă de judeŃ, care sunt 
incluse în zona de studiu a unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) elaborat la nivel de Asociaţie 
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)/Zonă Funcţională Urbană (ZFU), vor fi eligibile pentru finanţarea 
investiţiilor privind mobilitatea urbană durabilă, în cadrul Priorităţii de investiţie 3.2 a POR 2014-2020.  

Ȋn mod excepţional, în situaŃia în care în PMUD elaborat  la nivel de ADI/ZFU, este justificată realizarea 
unui/unor proiect/e ce vizează unele investiŃii continue de pe teritoriul municipiului reşedinŃa de judeŃ pe 
cel al oraşelor/municipiilor (inclusiv, pe teritoriul comunelor) din zona funcţională urbană a municipiului și 
din aria de studiu a PMUD, atunci municipiul reşedinŃă de judeŃ şi oraşele/municipiile/comunele din 
ZFU/ADI pot forma un parteneriat pentru depunerea şi finanŃarea/implementarea proiectului în cadrul 
priorităţii de investiţii 4.1, cu respectarea tuturor condiţiilor de conformitate și eligibilitate ce vor fi 
stabilite și detaliate în cadrul Ghidul Specific aferent. De principiu, tipurile de investiţii care se pot 
continua din UAT municipiu reședinţă de judeţ în altă/e UAT oraș/municipiu/comună din ZFU/ADI din zona 
de studiu a PMUD se referă la: construire trasee piste de biciclişti, extindere/modernizare linie de tramvai, 
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extindere/modernizare linie de troleibuz (inclusiv achiziŃia aferentă de tramvaie şi troleibuze pentru 
respectivele linii) în condiŃiile Regulamentului nr. (CE) 1370/2007, precum şi alte tipuri de investiŃii 
complementare  acestora (de ex. construire/modernizare staŃii de transport public etc).   

Alocarea fondurilor disponibile prin intermediul axei prioritare 4 a POR 2014-2020 către municipiile 
reședinţă de judeţ este o alocare globală formată din alocările pentru cele patru obiective specifice 
(conform procentelor prestabilite la nivel regional). În elaborarea SIDU, dar mai ales a Documentului 
Justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fonduri ESI 2014-20208 municipiile au posibilitatea să își 
stabilească domeniile pe care intenţionează să le dezvolte, din cele patru priorităţi de investiţii aferente 
Axei prioritare 4: mobilitate urbană durabilă (PI 4.1), reconversia terenurilor urbane degradate  (PI 4.2), 
revitalizarea comunităţilor defavorizate (PI 4.3), infrastructura de educaţie (PI 4.4). 

În acest context, cel mai târziu înainte de elaborarea Documentului Justificativ pentru finanţarea 
intervenţiilor din Fonduri ESI, cu sprijinul Structurii de Sprijinire a Dezvoltarii Urbane (SSDU)9, municipiile 
reședinţă de judeţ dintr-o regiune de dezvoltare au posibilitatea să discute, să negocieze şi să ajungă la un 
acord cu privire la alocarea financiară ce îi revine fiecărui municipiu reședinţă de judeţ pe priorităţi de 
investiţii. Astfel, ȋn procesul de negociere dintre municipii se va ţine seama de condiţia ca la nivelul 
regiunii să fie respectate alocările financiare regionale totale pe fiecare prioritate de investiţie. 

De asemenea, la nivelul Documentului Justificativ al fiecărui municipiu reședinţă de judeţ implicat în 
procesul de negociere este necesară respectarea următoarelor două condiţii cu privire la domeniile 
finanţate, respectiv: includerea de proiecte pentru cel puţin două Obiective Tematice aferente Axei 
prioritare 4 (2 priorităţi de investiţie)10, din care obligatoriu este Obiectivul Tematic 4 (PI 4.1 – mobilitate 
urbană durabilă). 

În acest caz, este necesară elaborarea și semnarea unui document (ex. protocol între municipii etc.) de 
către reprezentanŃii legali ai municipiilor din regiunea de dezvoltare care au participat la procesul de 
negociere, prin care să se stabilească noua alocare a municipiilor la nivel de priorităŃi de investiŃie, cu 
respectarea încadrării în alocările Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 pe prioritate de investiţie la nivel 
regional. Nu este necesar ca acordul să includă toate municipiile reședinţă de judeţ din regiune. 
Municipiile reședinţă de judeţ care nu doresc să participe în procesul de negociere vor avea obligaţia de a 
depune  o adresă în care să stabilească acest aspect (ca răspuns pentru solicitarea ADR de participare la 
procesul de negociere), precum şi să propună proiecte care să acopere toate cele patru priorităţi de 
investiţie ale Axei prioritare 4, cu respectarea încadrării în alocările regionale procentuale specifice 
fiecărei priorităţi de investiţii. Municipiile reședinţă de judeţ care participă la procesul de negociere vor 
încheia protocolul mai sus-menţionat, cu respectarea încadrării în alocările regionale proprii cumulative pe 
fiecare prioritate de investiţii. 

În situaţia în care la nivelul regiunii de dezvoltare nu se ajunge la un acord cu privire la alocările regionale 
pe priorităţi de investiţie la nivelul municipiilor reședinţă de judeţ, se vor lua în considerare alocările 
iniŃiale prestabilite pentru fiecare municipiu atât la nivel de priorităŃi de investiŃii, cât şi de alocare 
totală. 

Mecanismul de distribuire a fondurilor Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 presupune repartizarea fondurilor 
alocate către fiecare municipiu reședinţă de judeţ în două etape:   

I. alocări orientative predeterminate pentru fiecare municipiu reședinţă de judeţ  

Fiecare municipiu reședinţă de judeţ va beneficia de alocări orientative predeterminate pornind de la 
alocarea specifică a Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în fiecare regiune de 
dezvoltare. Sumele disponibile la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru Axa prioritară 4 Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile se vor aloca municipiilor reședinţă  de judeţ după cum urmează: 

• 50% din bugetul alocat regiunii de dezvoltare va fi distribuit în mod egal între toate muncipiile 
reședinţă de judeţ; 

                                                 
8 A se vedea capitolul 4. 
9 A se vedea capitolul 7. 
10 Conform art. 96, alin. (1), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
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• 50% din bugetul regiunii de dezvoltare va fi distribuit municipiilor reședinţă de judeţ direct 
proporţional cu populaţia acestora11; 

În Anexa 1 sunt prezentate alocările orientative pentru fiecare muncipiu reședinţă de judeţ, atât 
contribuţia FEDR, cât și cofinanţarea naţională (exclusiv contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile 
și rezerva de perfomanţă).    

II. alocări orientative pentru fiecare municipiu reședinţă de judeţ a sumelor rămase disponibile la 
sfârșitul anului 2019.  

O evaluare intermediară a implementării Documentului Justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din 
Fonduri ESI 2014-2020 se va realiza în anul 2020, având ca reper situaţia de la 31 decembrie 2019 pentru 
fiecare municipiu reședinţă de judeţ.  

Bugetul regional pentru realocarea fondurilor începând cu anul 2020 se va constitui din alocările 
disponibile la nivelul tuturor municipiilor reședinţă de judeţ pentru care nu au fost semnate contracte de 
finanţare cu AM POR, precum și/sau alte sume (rezerva de performanţă12, economii rezultate din 
procedura de achiziţie publică, contracte reziliate).    

Distribuirea sumelor disponibile la nivel regional către municipiile reședinţă de judeţ se va realiza în baza 
unei metode de calcul care ia în considerare capacitatea de absorbŃie a municipiului (contracte de 
finanŃare semnate, licitaŃii lansate prin procedură SEAP, contracte de lucrări/servicii/furnizare atribuite 
prin procedura de achiziŃii publice, cheltuieli eligibile certificate de Autoritatea de Certificare). În  Anexa 
2 este prezentată modalitatea de calcul pentru distribuirea sumelor disponibile la nivel regional 
municipiilor reședinţă de judeţ după anul 2019.  

2.2 Dezvoltarea urbană durabilă în alte axe prioritare ale Programului Operaţional 
Regional sau în alte Programe Operaţionale cu finanţare din Fonduri europene 
structurale și de investiţii 2014-2020 

 

Obiectivele tematice și priorităţile de investiţii selectate pentru Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile nu acoperă în totalitate domeniile esenţiale pentru promovarea unei dezvoltări urbane 
durabile comprehensive (ex. economic, social, etc.). 

După caz și acolo unde este relevant, în scopul facilitării unei planificări integrate la nivel local se va 
acorda prioritate la finanţare în cadrul apelurilor de proiecte specifice altor axe prioritare ale POR 2014-
2020 sau prin alte Programe Operaţionale cu finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 proiectelor care derivă 
din SIDU sau, după caz, prioritizate și selectate în cadrul Documentului Justificativ pentru finanţarea 
investiţiilor din Fonduri ESI 2014-2020. Această abordare va permite autorităţilor publice să își planifice 
investiţiile pe o perioadă medie de timp cu luarea în considerare a tuturor surselor de finanţare (fonduri 
europene structurale și de investiţii etc.) și, acolo unde este posibil, toate tipurile de beneficiari, inclusiv 
din categoria beneficiarilor privaţi (agenţi economici, ONG-uri etc.). 

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, în funcţie de nevoile locale specifice, 
proiectele de dezvoltare urbană durabilă finanţate prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 vor 
fi completate cu investiţii efectuate în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau programe 
operaţionale, pe baza unui mecanism de prioritizare la finanţare a proiectelor care fac parte din SIDU sau 
prioritizate și selectate în cadrul Documentului Justificativ pentru finanţarea investiţiilor din Fonduri ESI 
2014-2020.  

În acest context, la nivelul Autorităţilor de Management relevante se vor identifica metode de prioritizare 
a finanţării proiectelor de dezvoltare urbană prin programele operaţionale finanţate din Fonduri ESI 2014-
2020. 

                                                 
11 Conform datelor statistice privind populaţia municipiilor din România  furnizate de INS pentru anul 2013. 
12 În baza examinării îndeplinirii cadrului de performanţă.    
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3 DOCUMENTE STRATEGICE  
 

3.1 Strategia integrată de dezvoltare urbană 

 

Existenţa unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiţia de bază pentru 
acordarea finanŃării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile. În Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se menţionează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, 
climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova 
legăturile dintre zonele urbane și cele rurale. 

 
3.1.1 Acoperirea teritorială a SIDU  
 
Strategia integrată de dezvoltare urbană se poate elabora, după cum urmează: 
 

• pentru municipiile reședinţă de judeţ – poli de creștere13:  la nivelul zonei urbane funcţionale, 
reprezentată de ADI pol de creștere/zonă metropolitană; 

• pentru celelalte municipii reședinţă de judeţ: la nivelul unităţii administrativ-teritoriale sau la 
nivelul zonei urbane funcţionale. 

 

În măsura în care la nivel local, cu excepţia polilor de creștere, se optează pentru elaborarea SIDU la 
nivelul zonei funcţionale urbane, SIDU poate acoperi, dacă este cazul, teritoriul corespunzător unei 
structuri instituţionale deja existente (zonă metropolitană/ADI). 

Dacă la nivel local nu a fost identificată o zonă funcţională urbană în jurul municipiului reședinţă de judeţ 
și nu există înfiinţată o structură instutuţională pentru gestionarea și implementarea SIDU, se poate 
utiliza, cu titlu de recomandare, teritoriul corespunzător zonelor funcţionale urbane prezentate în detaliu, 
pentru fiecare municipiu reședinţă de judeţ în Anexa 3. În acest caz, solicitantul nu trebuie să depăşească 
delimitarea teritorială din Anexa 3, însă poate restrânge aria teritorială a zonei funcŃionale urbane, prin 
optarea pentru anumite localităŃi enumerate în listă.  
 

3.1.2 Structuri instituţionale pentru implementarea SIDU   

 

În cazul în care municipiile reședinţă de judeţ optează pentru elaborarea SIDU la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, cu excepţia Polilor de creştere, după cum s-a menţionat în capitolul 3.1.1, 
implementarea acesteia se va realiza de către municipiul reședinţă de judeţ respectiv, cu implicarea 
partenerilor relevanţi de la nivel local (de ex. consiliul judeţean). 

În situaţia în care SIDU se va elabora la nivelul zonei funcţionale urbane, implementarea acesteia se poate 
realiza în următoarele condiţii: 

• de către o structura instituţională (Zonă Metropolitană/Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară);  

• prin intermediul unui Acord de asociere între municipiul reședinţă și UAT-urile din zona funcţională 
urbană, precum și alte autorităţi și instituţii publice locale (ex. consiliul judeţean) care să 
stabilească condiţiile generale de implementare a SIDU, elaborarea Documentului Justificativ 
pentru Fonduri ESI 2014-2020, prioritizarea și selecţia proiectelor, cu excepţia celor selectate de 

                                                 
13 În conformitate cu Hotărârea nr. 998 din 27 august 2008 pentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în 
care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară și naţională aceștia sunt: Brașov, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara. 
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către Autoritatea Urbană, etc. Modelul de Acord de asociere între UAT-uri și/sau autorităţi și 
instituţii publice este prezentat în Anexa 4.    

Acordul de asociere se va completa doar în situaŃia în care este selectată opŃiunea de realizare a Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană la nivelul municipiului reședinţă de judeţ şi a zonei funcţionale urbane 
formată în jurul acestuia, constituind o alternativă la crearea unei AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitară 
la nivelul acestor unităŃi administrativ-teritoriale. 

3.1.3 Elemente de conţinut orientative pentru SIDU 
 
SIDU trebuie, în mod obligatoriu, să cuprindă un minim de elemente specifice unui document strategic de 
dezvoltare locală, în concordanţă cu cerinţele minime menţionate de Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 în 
această privinţă. Nu se solicită un format/conţinut standard pentru SIDU. 
 
În măsura în care la nivelul municipiului reședinţă de judeţ sau a zonei funcţionale urbane, după caz, este 
deja elaborat un document strategic (ex. strategie de dezvoltare, plan integrat de dezvoltare urbană) care 
acoperă perioada de implementare 201414-2023, se poate folosi sau revizui acest document strategic, cu 
condiţia respectării includerii în document cel puţin a elementelor detaliate mai jos.    
 
Într-o strategie integrată de dezvoltare urbană trebuie să se regăsească cel puţin următoarele elemente: 
 

• Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local15. Aceasta 
secţiune se poate referi la următoarele aspecte: 

� prezentarea datelor statistice și a analizelor, studiilor relevante pentru definirea 
contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la 
cele cinci provocări specificate în art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: provocări 
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Asfel, se va realiza o descriere a 
problemelor cu care se confruntă spaţiul urban analizat, privind, de exemplu, populaţia, 
demografia, șomajul, structura ocupării forţei de muncă,  condiţiile de locuire, 
infrastructura socială și educatională, condiţiile climatice și de mediu din arealul studiat, 
situaţia transportului public local, facilităţi urbane, situaţia infrastructurii urbane, situaţia 
spaţiilor verzi, zone urbane marginalizate 16) etc;  

� prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel 
local, regional și naţional) pe care se bazează elaborarea SIDU (de exemplu, Planul de 
Mobilitate Urbana Durabila - PMUD); 

� identificarea, analizarea și prioritizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opţiunilor 
pentru soluţiile aferente acestora; 

� analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obţinute prin diagnosticarea situaţiei 
existente și a tendinţelor dezvoltării; 
 

• Viziunea de dezvoltare și obiectivele SIDU. Aceasta secţiune se poate referi la următoarele 
aspecte: 

� prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale  
SIDU; 

� prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și limitate în 
timp (SMART), cu referire inclusiv la cele 5 problematici menŃionate în art. 7 al 
Regulamentului (UE) nr. 1301/2013. 
 

                                                 
14 Nu este obligatoriu ca orizontul de timp al SIDU să înceapă în 2014. 
15 Se recomandă ca datele statistice utilizate pentru descrierea principalelor probleme si prioritati ale arealului urban sa fie cele mai 
recente (ex. cele mai recente date INS la momentul elaborarii sau alte date administrative furnizate de instituţii de la nivel local). 
16 Pentru identificarea unei comunităţi marginalizate în zonele urbane ale municipiilor reședintă de judeţ, se vor lua în considerare 
informaţiile din cadrul Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate publicat pe site-ul www.inforegio.ro. În cazul determinării unei 
comunităţi marginalizate se vor urmări indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate, 
respectiv capital uman, ocuparea forţei de muncă și locuire, așa cum sunt menţionate in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. 
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• Calendar de activităŃi pentru implementarea SIDU și portofoliu de proiecte. Aceasta secţiune se 
poate referi la următoarele aspecte: 

� prezentarea activităţilor/acţiunilor/operaţiunilor orientative care vor fi elaborate și 
realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor cheie ale SIDU, precum și orizontul de timp în 
care aceste activităţi se vor realiza, inclusiv măsuri de atenuare a riscurilor implementării; 

� elaborarea unui portofoliu de proiecte17, inclusiv potenţialele surse de finanţare, precum 
programele operaţionale pentru perioada 2014-2020 (și, de asemenea, alte iniţiative 
europene, cum ar fi Orizont 2020, etc.), care ar putea ajuta la realizarea viziunii și la 
atingerea obiectivelor SIDU, precum și o descriere a sinergiilor și caracterului integrat al 
proiectelor. Elaborarea portofoliului de proiecte se va realiza ţinâdu-se cont de toate 
sursele de finanţare și/sau de tipul solicitantului/beneficiarului din aria teritorială a SIDU. 
Obligatoriu lista de proiecte va include proiecte aferente a cel puţin 2 OT-uri (2 priorităţi 
de investiţie), din care obligatoriu OT 4 (PI 4.1. – mobilitate urbană durabilă); 

� hărţi cu localizarea proiectelor individuale din portofoliul SIDU. 
 

• Implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU. Aceasta secţiune se poate referi la următoarele 
aspecte: 

� prezentarea pe scurt a contextului instituţional – rolurile și responsabilităţile diferitelor 
structuri la nivel local care vor putea pune în aplicare SIDU. Se poate menţiona și rolul 
Autoritatii Urbane18 în punerea în aplicare a SIDU; 

� realizarea unui plan de acţiune pentru implementarea SIDU, în care se vor stabili 
activităţile, resursele  necesare pentru a implementa strategia, direcţiile/departamentele 
și/sau persoanele responsabile pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU; 

� definirea  unor indicatori cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanŃi pentru a 
monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare. 

 
• Cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU. Aceasta secţiune se poate referi la 

următoarele aspecte: 
� stabilirea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și/sau implementarea SIDU  

inclusiv descrierea procesului de consultare publică. 
  
Municipiile reședinţă de judeţ sau, după caz, zonele funcţionale urbane au opţiunea de a adăuga noi 
secţiuni sau de a reorganiza structura SIDU prezentată mai sus. 

3.2 Planul de mobilitate urbană durabilă 

Una dintre condiţiile de bază pentru finanţarea proiectelor prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 –
mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile o constituie 
fundamentarea investiţiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate 
la nivelul municipiilor reședinţă de judeţ sau la nivelul acestora și a zonelor funcţionale urbane aferente, 
după caz. Această fundamentare, pe lângă alte criterii de selecŃie și indicatori stabiliţi în PMUD, se referă 
inclusiv la utilizarea unor criterii/indicatori de prioritizare care să justifice încadrarea investiţiilor propuse 
în obiectivul specific al Priorităţii de Investiţii 4.1.19 Se va avea în vedere cerinţa din Grila de verificare a 
conformităţii și admisibilităţii PMUD (Anexa 7), respectiv din criteriul corespunzător capitolului 2. Planul 
de acţiune al etapei (2) P.M.U.D. - componenţa de nivel operaŃional (corespunzătoare etapei II).  

Ȋn ceea ce privește legislaţia naţională relevantă, conform prevederilor art. 43¹ şi art. 46¹ din Legea 
350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul 
de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate 

                                                 
17 Portofoliul de proiecte al SIDU va conţine și lista de proiecte ce rezultă din PMUD, ce tratează inclusiv provocările de mediu și 
climatice. 
18   A se vedea capitolul 6. 
19 Conform POR, obiectivul specific al P.I. 4.1 este: „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă”.  
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dezvoltarea teritorială a localităŃilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi 
transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.” 
 
Procesul de elaborare și conţinutul-cadru al acestei documentaţii sunt prezentate în cadrul articolelor 15 și 
16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaŃiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 
233/2016. 
 
Ȋn cadrul Anexei 6 la prezentul document este prezentată o structură detaliată orientativă a Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă, pe baza conţinutului-cadru al PMUD corespunzător art. 16 din Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.  
 
Respectarea conţinutului-cadru, așa cum este redat în cuprinsul art. 16 din Normele metodologice 
aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016 nu reprezintă o condiţie de conformitate administrativă sau de 
admisibilitate a PMUD, însă PMUD trebuie să întrunească cerinţele de conţinut din Anexa 7 - Grila de 
conformitate administrativă și de admisibilitate a PMUD. 
 
PMUD se poate elabora la nivelul municipiului reședinţă de judeţ ca unitate administrativ-teritorială sau la 
nivelul zonei urbane funcţionale (obligatoriu pentru municipiile reședinţă de judeţ – poli de creștere). Nu 
este necesar ca aria teritorială a PMUD să coincidă cu acoperirea teritorială a SIDU. Cu toate acestea, 
pentru proiectele propuse a fi finanŃate prin Prioritatea de investiţii 4.1 a POR 2014-2020 rezultate din 
PMUD, acestea trebuie să se implementeze în unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc atât în 
aria teritorială a PMUD, cât și în aria teritorială a SIDU. 
 
 
4 DOCUMENTUL JUSTIFICATIV PENTRU FINANŢARE DIN FONDURI ESI 
2014-2020  
 

4.1 Scopul și structura cadru a Documentului Justificativ pentru finanţare din 
Fonduri ESI 2014-2020  

Pe lângă obligativitatea elaborării SIDU şi PMUD pentru accesarea fondurilor în cadrul Axei prioritare 4 a 
POR 2014-2020, municipiile reședinţă de judeţ sau ADI, după caz trebuie să elaboreze un document 
specific finanţărilor din Fonduri ESI a proiectelor aferente SIDU intitulat Document Justificativ pentru 
finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020. Acest document reprezintă planul de investiţii aferent SIDU cu 
finanţare din Fondurile ESI 2014-2020.   

Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fonduri ESI 2014-2020 va detalia abordarea 
propusă pentru utilizarea Fondurilor ESI în perioada 2014-2020, inclusiv lista proiectelor prioritizate la 
nivel local pentru acest interval, pornind de la portofoliul de proiecte ce se regăseşte în SIDU. Scopul 
principal al acestuia este identificarea și prioritizarea proiectelor din SIDU care vor fi finanţate din diverse 
programe operaţionale în perioada 2014-2020 (Axa prioritară 4 a POR, alte programe operaţionale, etc.).   

Documentul justificativ pentru finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020 se va elabora după finalizarea 
procesului de admisibilitate SIDU și PMUD și semnarea Acordului cadru de delegare dintre AM POR și 
muncipiile reședinţă de judeţ și constituirea  Autorităţilor Urbane20.  

Structura cadru a Documentului Justificativ pentru finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020 este prezentată în 
Anexa 8. 

                                                 
20 A se vedea capitolul 6. 
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4.2 Prioritizarea și selecţia proiectelor aferente Documentului Justificativ pentru 
finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020  

Există mai multe etape care trebuie parcurse de către municipiile reședinţă de judeţ sau ADI, după caz, 
inclusiv Autoritatea Urbană pentru a identifica lista de proiecte prioritare aferentă SIDU care vor fi 
implementate în perioada 2014-2020 cu finanţare din cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, respectiv 
alte axe prioritare POR sau alte programe operaţionale cu finanţare din Fonduri ESI 2014-2020.  

De asemenea, se propune ca, în cadrul aceluiași proces de prioritizare și selecţie, să se selecteze și 
proiectele cu finanţare din alte surse decât Fonduri ESI 2014-2020 în scopul asigurării unui proces coerent 
de prioritizare și selecţie și promovării unei abordări integrate a finanţării SIDU. În acest context, lista 
proiectelor cu finanţare din alte surse de finanţare decât Fonduri ESI 2014-2020 va fi atașată Documentului 
Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020. 

Procesul de prioritizare și selecţie detaliat mai jos este descris pentru proiectele având ca beneficiar UAT – 
municipiu reședinţă de judeţ, inclusiv pentru cele depuse în parteneriat cu unităţile administrativ-
teritoriale din zona funcţională urbană.  

În cazul în care SIDU este elaborat și implementat la nivelul zonei funcţionale urbane, nu este necesară 
aplicarea aceleiași proceduri pentru prioritizarea și selectarea proiectelor din SIDU aferente celorlate 
unităţi administrativ-teritoriale componente ale zonei funcţionale urbane. ADI, opţional, pot întocmi liste 
cu proiecte finanţabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte Programe Operaţionale pentru 
fiecare unitate administrativ-teritorială din zona funcţională urbană. Se recomandă ca valoarea proiectelor 
(contribuţia proprie a UAT-ului, inclusiv cheltuielile totale de operare si mentenanţă) propuse pentru 
finanţare din alte PO sau axe prioritare POR 2014-2020 să se încadreze în bugetul operaţional al 
respectivelor UAT-uri. 

4.2.1 Selectarea din portofoliul de proiecte a SIDU a listei intermediare de 
proiecte  

În situaŃia unui număr mare de proiecte în portofoliul SIDU, se poate elabora o listă intermediară de 
proiecte pentru perioada de implementare 2014-2023 de către structurile interne la nivel local 
responsabile cu elaborarea și implementarea SIDU de la nivelul muncipiului reședinţă de judeţ, împreună 
cu partenerii relevanţi, pornind de la portofoliul de proiecte aferent SIDU (ce include cel puŃin lista de 
proiecte din scenariul selectat din PMUD). Autoritatea publică locală poate utiliza diferite criterii în 
stabilirea acestei liste intermediare de proiecte, cum ar fi perioada de implementare a proiectelor, 
prioritizarea investiţiilor din proiecte în documentele strategice sectoriale, existenţa unor posibile surse 
de finanŃare și condiţiile de finanŃare aferente, gradul de maturitate, raportul costuri operaţionale/costuri 
de investiţie, etc.).  

În această etapă vor fi identificate și stabilite, din portofoliul de proiecte al SIDU, acele proiecte ce 
vizează solicitanŃii de drept public (ex. UAT municipiu reşedinŃă de judeţ, parteneriate între UAT 
municipiu reședinţă de judeţ și alte UAT-uri/sectorul privat), indiferent de sursa de finanţare, care, 
orientativ, pot fi realizate în perioada de implementare a SIDU, până la finalul anului 2023. 

Punctul de plecare îl constituie stabilirea bugetului operaţional al municipiului reședinţă de judeţ pentru 
perioada de implementare 2014-2020, pe baza unei metodologii prezentată în Anexa 9. Bugetul 
operaţional este un instrument de planificare multianuală și prioritizare la nivel local a proiectelor pentru 
o perioadă medie de timp, care ia în calcul capacitatea investiţională (inclusiv capacitatea de a sigura co-
finanŃarea privată a proiectelor din fonduri ESI), precum și capacitatea  de a  asigura costurile cu operarea 
și mentenanţa investiţiilor după implementarea proiectelor.  

Pentru a facilita procesul de selecţie din etapa următoare, proiectele ce vor forma lista intermediară de 
proiecte din SIDU vor fi ordonate în 3 liste de proiecte după sursa de finanţare identificată, astfel:   

� Lista proiectelor finanţabile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020, grupate pe PriorităŃi de 
investiŃii; 
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� Lista proiectelor finanţabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte Programe 
Operaţionale; 

� Lista proiectelor finanţabile din alte surse de finanţare (buget local, buget naţional, alţi donatori, 
etc.). 

Pentru a avea un număr suficient de proiecte pentru procesul de prioritizare și selecţie în etapa 
următoare, valoarea estimată a proiectelor (contribuţia proprie a UAT-ului, inclusiv cheltuielile totale de 
operare si mentenanţă) din lista intermediară sau portofoliul de proiecte SIDU, orientativ, va depăși 
valoarea bugetului operaţional al municipiului reședinţă de judeţ.  

De asemenea, în alcătuirea listei proiectelor prioritare eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-
2020, se va ţine cont de faptul că în aceasta etapă vor trebui selectate proiecte a căror valoare 
(contribuţia FEDR și a bugetului de stat) să reprezinte, recomandabil, cel puţin dublul alocărilor financiare 
disponibile/negociate ale fiecărui municipiu reședinţă de judeţ pe priorităŃi de investiŃii (pentru a se 
asigura în faza următoare selecţia unor proiecte prioritare care să acopere 100% din alocarea disponibilă, 
respectiv a unor proiecte din lista de rezervă care să reprezinte până la 100% din alocarea disponibilă). 

Pentru proiectele din lista intermediară de proiecte se vor elabora fișe de proiect completate în 
conformitate cu modelul din Anexa 10. Este obligatorie întocmirea fișelor de proiect pentru proiectele 
finanţabile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020, și opţională realizarea de fișe de proiect pentru 
proiectelor finanţabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte Programe Operaţionale, 
respectiv proiectele finanţabile din alte surse de finanţare.     

4.2.2 Prioritizarea și selectarea proiectelor prioritare pentru perioada de 
programare 2014-2020 
În cadrul acestei etape se urmărește stabilirea listei de proiecte prioritare pentru implementarea SIDU în 
perioada 2014-202021. Procesul de prioritizare și selecţie a proiectelor prioritare pentru perioada de 
programare 2014-2020 se realizează pornind fie de la portofoliul de proiecte SIDU, fie de la lista 
intermediară, după caz, în funcţie de sursa de finanţare și în baza fișelor de proiecte întocmite. 

4.2.2.1 Prioritizarea și selectarea proiectelor pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 

Procesul de prioritizare și selectare a proiectelor aferente Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 se realizează 
de către Autoritatea Urbană – Organism intermediar secundar pentru POR 2014-202022 şi îi va implica pe 
toŃi experŃii componenŃi ai acesteia. 
  
După realizarea listei  intermediare de proiecte aferente Axei Prioritare 4 și întocmirea fișelor de proiecte, 
se va aplica de către Autoritatea Urbană o metodologie pentru prioritizare și selectare a proiectelor din 
această listă ce vor fi depuse în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020, detaliată în procedura de 
prioritizare și selectare a proiectelor.  

Având în vedere prevederile art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alin. 3, lit. (a), punctul (ii) 
procedurile şi criteriile de selectare utilizate de către Autoritatea Urbană trebuie să fie nediscriminatorii şi 
transparente. 

 

Metodologia și criteriile de prioritizare și selecţie a operaţiunilor (proiectelor) din cadrul Axei prioritare 4 a 
POR 2014-2020 utilizate de către Autorităţile Urbane vor face obiectul aprobării membrilor Comitetului de 
Monitorizare al POR 2014-2020. 

Procesul de prioritizare şi selectare va fi format din două etape: 

                                                 
21 Cu implementare până în 2023, 
22 A se vedea cap. 6.  
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1. Evaluarea proiectelor aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020, având în vedere următoarele 
criterii: 
• Contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor SIDU 
• Contribuţia proiectului la atingerea obiectivului Priorităţii de InvestiŃii23   
• Contribuţia proiectului la îndeplinirea indicatorilor PriorităŃii de InvestiŃii24 
• Contribuţia proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și 

nediscriminarea, egalitatea de gen25  
 

2. Stabilirea listei proiectelor aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020  
 

În scopul selectării celor mai relevante proiecte în perioada 2014-2023 următoarele criterii suplimentare 
vor fi aplicate pentru stabilirea listei proiectelor aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020:  

• Încurajarea unei abordări integrate 
• Gradul de maturitate al proiectelor 
• Sustenabilitatea financiară a proiectelor 

 

În urma parcurgerii acestui proces de prioritizare și selectare va rezulta lista proiectelor aferente axei 
prioritare 4 a POR 2014-2020, respectiv o listă de proiecte prioritare (100% din alocarea financiară 
disponibilă) și o listă de rezervă (suplimentar până la 100% din alocarea financiară disponibilă), organizată 
pe priorităŃi de investiŃii.  

Fiecare Autoritate Urbană va elabora pentru fiecare proiect o notă în care se vor menŃiona considerentele 
(punctajul aferent etapei de evaluare, criterile suplimentare utilizate, etc.) care au fost avute în vedere în 
procesul de prioritizare şi selectare.  

Lista de proiecte prioritare, dar şi  lista de rezervă, selectate de către Autoritatea Urbană nu pot fi 
modificate și/sau completate cu alte proiecte26. Se pot înlocui însă proiecte între cele două liste.  

4.2.2.2 Prioritizarea și selectarea proiectelor pentru alte axe prioritare POR/PO și alte surse de 
finanţare   

Procesul de prioritizare și selectare a proiectelor cu finanţare din celelalte axe prioritare POR/PO și alte 
surse de finanţare se realizează de către municipiul reședinţă de judeţ în baza listei intermediare de 
proiecte și a fișelor de proiecte aferente27. În scopul asigurării unui proces de prioritizare și selecţie 
coerent a proiectelor pentru implementarea SIDU, se poate propune ca, opŃional prioritizarea și selecţia 
acestor proiecte să se realizeze de către Autoritatea Urbană – Organism intermediar pentru POR 2014-
2020. Este recomandată însă utilizarea unei metodologii de prioritizare și selectare a proiectelor pentru 
alte axe prioritare POR 2014-2020/PO și alte surse de finanţare. În acest context, pot fi utilizate sau 
adaptate criteriile utilizate pentru prioritizarea și selecţiei proiectelor aferente Axei Prioritare 4 a POR 
2014-2020. 

În procesul de prioritizare și selectare a proiectelor aferente altor axe prioritare POR 2014-2020/ PO și alte 
surse de finanţare se va ţine cont și se vor include în aceste liste proiectele prestabilite şi prioritizate de 

                                                 
23 A se vedea art. 125, alin. 3, lit. a), pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
24 idem 
25 A se vedea art. 125, alin. 3, lit. a), pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
26 AMPOR poate decide în funcŃie de evoluŃia Axei prioritare 4, ca odată cu deschiderea apelurilor de proiecte de după 31.12.2019  să 
fie posibilă şi actualizarea listei de proiecte prioritare ale Axei prioritare 4. 
27 Procesul de prioritizare și selecţie este aplicabil proiectelor aferente municipiilor reședinţă de judeţ. În cazul în care SIDU este 
elaborat și implementat la nivelul zonei funcţionale urbane, opŃional, ADI sau autorităţile publice locale din celelalte unităţi  
administrativ-teritoriale, vor prezenta o liste de proiecte, defalcată pe unităŃi administrativ-teritoriale, eligibile în cadrul altor axe 
prioritare POR/PO a căror valoare să se încadreze, recomandabil, în bugetul operaţional al unităţii administrativ-teritoriale 
respective în vederea prioritizării la finanţare, dacă un astfel de mecanism de prioritizare va fi implementat. 
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AutorităŃile de Management/alte instituŃii, proiectele care au fost deja depuse la finanŃare în anumite 
PO/alte Axe prioritare ale POR înainte/în momentul elaborării Documentului Justificativ cu finanţare din 
Fonduri ESI sau sunt în curs de elaborare în vederea depunerii, precum și proiectele aflate în 
implementare.  

În cazul proiectelor propuse pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020, altele decât cele disponibile prin 
intermediul axei prioritare 4 a POR 2014-2020, Autorităţile de Management relevante vor verifica 
eligibilitatea de principiu a proiectelor în cadrul PO iar, în cazul în care există proiecte deja prioritizate în 
cadrul PO, dacă proiectele prioritizate de beneficiar coincid cu listele de proiecte prioritare şi de rezervă 
existente/aprobate la nivel AM-urilor. 

 

În urma parcurgerii etapelor de mai sus din procesul de prioritizare și selecţie a proiectelor vor rezulta 
următoarele liste de proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020 aferente SIDU și incluse în Documentul 
Justificativ cu finanţare din Fonduri ESI: 

• Lista proiectelor prioritare finanţabile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Această listă va 
cuprinde o listă a proiectelor prioritare (100% din alocare, cu respectarea alocărilor pe fiecare 
prioritate de investiŃii reieșită, după caz, din procesul de negociere la nivel regional), respectiv o 
listă de proiecte de rezervă (până la 100% din alocarea disponibilă); 

• Lista proiectelor prioritare finanţabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte 
Programe Operaţionale (opŃional); 

• Lista proiectelor prioritare finanţabile din alte surse de finanţare (buget local, buget naţional, alţi 
donatori, etc.)(opŃional). 

Ca regulă generală, valoarea cumulată a tuturor proiectelor prioritare (contribuţia proprie a UAT-ului la 
cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv cheltuielile totale de operare si mentenanţă) din cele 3 liste de 
proiecte nu va depași 110% din bugetul operaţional pentru perioada 2014-2023. 

4.3 Finanţarea proiectelor aferente Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 
2014-2020  
 
După evaluarea și aprobarea documentelor programatice de dezvoltare urbană (SIDU, PMUD și Document 
Justificativ pentru finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020), proiectele prioritizate și selectate de către 
Autoritatea Urbană, respectiv municipiul reședinţă de judeţ/ADI, după caz vor fi depuse pentru finanţare 
în cadrul apelurilor de proiecte deschise pentru priorităţile de investiţie/axele prioritare ale programelor 
operaţionale specifice, cu respectarea condiţiilor specifice de finanţare a apelurilor de proiecte 
respective. 
 

5 INFORMAŢII APEL DOCUMENTE STRATEGICE 

Prin prezentul Document cadru de implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa prioritară 4 Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile se lansează apelul de documente strategice (SIDU, PMUD şi, ulterior, 
Documentul Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020) nr. POR/2016/4/ cu termen limită de depunere. 
Principiul conform căruia se va realiza verificarea și evaluarea documentelor strategice este ”primul 
depus, primul evaluat”. 
 
 
Perioada în care pot fi depuse documentele strategice: 
 
Data lansării apelului de documente strategice: 20 ianuarie 2017 
Data începerii depunerii de documente strategice (SIDU și PMUD): 20 februarie 2017 
Data închiderii apelului de documente strategice (SIDU și PMUD): 21 august 2017 
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Data termenului limită de depunere a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020: 29 
decembrie 2017   

Etapa de verificare preliminară 

În cadrul prezentului apel, documentele strategice (SIDU, PMUD și ulterior Documentul Justificativ pentru 
Fondurile ESI 2014-2020) parcurge etapa de verificare preliminară  de către Structura de Sprijinire a 
Dezvoltării Urbane din cadrul ADR. 

 
Etapa de verificare a conformităŃii administrative şi a admisibilităŃii 
 
Pentru etapa de verificare a conformităŃii administrative şi a admisibilităŃii, care se va desfăşura după 
etapade verificare preliminară de către SSDU, documentele strategice (SIDU,PMUD şi ulterior Documentul 
Justificativ pentru Fondurile ESI 2014-2020) se depun într-un singur colet sigilat la sediul Agenţiei de 
Dezvoltare Regională din regiunea în care se afla situat municipiul reședinţă de judeţ.  
 
SIDU şi PMUD, împreuna cu anexele, se depun în cadrul unui singur colet sigilat la sediul ADR. 
 
Documentele obligatorii solicitate la depunerea SIDU și PMUD la ADR pentru parcurgerea etapei de 
conformitate administrativă şi admisibilitate sunt: 
 

• Hotărârea Consiliului Local a UAT municipiul reședinţă de judeţ şi/sau, după caz, Hotărârea ADI 
sau Hotărârile de Consiliul Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcţională urbană de 
aprobare a SIDU și a PMUD; 

• Raportul de verificare preliminară al SIDU și al PMUD de către SSDU; 
• Hotărârea de constituire a ADI sau Acordul de Asociere, dacă este cazul; 
• Decizia finală/decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea 

Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004; 
• Fișe de post ale membrilor structurii cu privire la managementul si implementarea SIDU şi PMUD 
• Declaraţia beneficiarului cu privire la parcurgerea procesului de consultare publică, inclusiv 

documentele doveditoare (SIDU și PMUD); 
• După caz, în situaţia în care acestea nu sunt incluse în PMUD, justificări/argumentări ale impactul 

proiectelor propuse pentru a fi finanŃate din Prioritatea de InvestiŃii 4.1 a Axei prioritare 4 a POR 
2014-2020 (incluse în cadrul scenariului selectat), din punct de vedere al mobilităŃii şi al încadrării 
în obiectivul specific. 

  
Documentele aferente SIDU si PMUD vor fi denumite corespunzător şi se vor depune scanate pe suport 
electronic distinct (1 CD/DVD pentru SIDU si 1 CD/DVD pentru PMUD). Aceste documente vor fi semnate cu 
semnatura electronică a beneficiarului.  
 
Documentul Justificativ pentru finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020 se depune împreună cu anexele, în 
cadrul unui singur colet sigilat la sediul ADR. 
 
Documentele obligatorii solicitate la depunerea Documentului Justificativ pentru finanţare din fonduri ESI 
2014-2020 la ADR pentru parcurgerea etapei de conformitate administrativă şi admisibilitate sunt: 
 

• Hotărârea Consiliului Local  a UAT- municipiul reședinţă de judeţ şi/sau, după caz, Hotărârea ADI 
sau  Hotărârile Consiliului Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcţională urbană;  

• Raportul de verificare preliminară a Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 
2014-2020 de către SSDU; 

• Documente actualizate:  Hotărârea Consiliului Local  a UAT - municipiul reședinţă de judeţ şi, după 
caz, Hotărârea ADI sau Hotărârile de Consiliul Local  ale UAT-urilor ce fac parte din zona 
funcŃională urbană pentru SIDU şi/sau PMUD; 

• Acordul-cadru de delegare a anumitor atribuŃii privind implementarea Programului OperaŃional 
Regional 2014–2020 între AM POR și municipiile reședinţă de judeţ; 



Programul OperaŃional Regional 2014-2020  
Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  
 

 

  19 

 

• Protocolul privind încadrarea sumelor disponibile fiecărui municipiu reședinţă de judeţ în alocarea 
regională la nivelul priorităţilor de investiţii ale Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 sau declaraţia 
municipiului reședinţă de judeţ privind utilizarea bugetului disponibil în conformitate cu ponderea 
alocărilor ce revin fiecarei priorităţi de investiţie; 

• Hotărârea Consiliului Local  și, după caz, alte documente interne care atestă înfiinţarea Autorităţii 
Urbane; 

• Fișele de proiect aferente Axei Prioritare 4 în baza cărora Autoritatea Urbană a realizat procesul 
de prioritizare și selecţie strategică; 

• Documentele Autorităţii urbane care atestă procesul de selecţie, inclusiv notele cu justificarea 
prioritizării proiectelor; 

• Fișele de proiect aferente proiectelor eligibile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau alte 
Programe Operaţionale (opŃional). 

5.1 Procesul de admisibilitate a SIDU   

Procesul de asigurare a admisibilităţii SIDU se va realiza la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, 
după parcurgerea etapei de verificare preliminară de către Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane din 
cadrul ADR. Modelul de raport de verificare preliminară se regăseşte în Anexa 12.   

Următoarele etape sunt necesare pentru parcurgerea procesului de asigurare a admisibilităţii SIDU:  

Etapa 1 – Depunerea şi înregistrarea SIDU la sediul ADR, concomitent cu Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă28.  

Etapa 2 – Verificarea conformităţii administrative și a admisibilităţii SIDU de către experţii ADR29, pe baza 
grilei de verificare a SIDU.  

Etapa 2.a – Dacă este cazul, emiterea de către comisia de experţi ADR a unor solicitări/clarificări30 cu 
privire la SIDU.  

Etapa 2.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședinţă de judeţ/ADI a SIDU, cu 
explicarea modului în care solicitările au fost luate în considerare.     

Etapa 3 – Transmiterea de către ADR a Notificării cu privire la conformitatea administrativă și 
admisibilitatea SIDU și PMUD la AMPOR. 

Etapa 4 - Notificarea beneficiarului cu privire la conformitatea administrativă și admisibilitatea SIDU şi 
PMUD de către ADR. Această notificare se va transmite către beneficiar în momentul în care procesul de 
verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii pentru ambele documente (SIDU şi PMUD) se va 
finaliza. 

Grila de verificare a conformităţii administrative și admisibilităţii SIDU este prezentată în Anexa 5.  

5.2 Procesul de admisibilitate a planurilor de mobilitate urbană durabilă   
 
Procesul de asigurare a admisibilităţii PMUD se va realiza la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, 
după parcurgerea etapei de verificare preliminară de către Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane din 
cadrul ADR. Modelul de raport de verificare preliminară se regăseşte în Anexa 12.  

                                                 
28 A se vedea capitolul 5.2. 
29 ExperŃii ADR au posibilitatea să solicite opinia unor experŃi independenŃi cu privire la îndeplinirea anumitor criterii din Grila SIDU. 
Având în vedere opiniile experŃilor independenŃi cu privire la anumite criterii, experŃii ADR vor completa grila de verificare a 
conformităţii administrative și a admisibilităţii SIDU. 
30 Se poate solicita un număr nelimitat de clarificări până la soluţionarea aspectelor ridicate.   
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Următoarele etape sunt necesare pentru parcurgerea procesului de asigurare a admisibilităţii PMUD: 

Etapa 1 – Depunerea şi înregistrarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă, la sediul ADR concomitent 
cu SIDU31. 

Etapa 2 – Verificarea conformităţii administrative şi a admisibilităţii PMUD de către experţii ADR32, pe baza 
grilei de verificare a PMUD. 

Etapa 2.a - Dacă este cazul, emiterea de către comisia de experŃi ADR de solicitări/clarificări33 cu privire 
la PMUD.  

Etapa 2.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședinţă de judeţ/ADI a PMUD, cu 
explicarea modului în care solicitările au fost luate în considerare.     

Etapa 3 – Transmiterea de către ADR a Notificării cu privire la conformitatea administrativă și 
admisibilitatea SIDU și PMUD, la AMPOR  

Etapa 4 - Notificarea beneficiarului cu privire la conformitatea administrativă și a admisibilitatea SIDU și 
PMUD de către ADR. Această notificare se va transmite către beneficiar în momentul în care procesul de 
verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii pentru ambele documente (SIDU şi PMUD) se va 
finaliza. 

Grila de verificare a admisibilităţii PMUD este prezentată în Anexa 7. 

5.3 Procesul de admisibilitate a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-
2020   

Procesul de admisibilitate al Documentului Justificativ pentru finanţarea din Fonduri ESI 2014-2020 se va 
realiza iniŃial la sediul ADR-urilor și ulterior la nivel central cu implicarea tuturor Autorităţilor de 
Management ale programelor operaţionale finanţabile prin Fonduri ESI 2014-2020, după parcurgerea etapei 
de verificare preliminară de către Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane din cadrul ADR. Modelul de 
raport de verificare preliminară se regăseşte în Anexa 13.   

Următoarele etape sunt necesare pentru parcurgerea procesului de evaluare a Documentului Justificativ 
pentru Fonduri ESI 2014-2020: 

Etapa 1 – Depunerea şi înregistrarea Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 
la sediul ADR. 

Etapa 2 – Verificarea conformităţii administrative si a admisibilităŃii Documentului Justificativ pentru 
finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 de către ADR, pe baza grilei de verificare a conformităţii 
administrative şi a admisibilităŃii. 

Etapa 2.a – Dacă este cazul, emiterea de către comisia de experţi ADR a unor solicitări/clarificări34 cu 
privire la Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020.  

                                                 
31 PMUD se vor depune concomitent cu Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană. A se vedea capitolul 5.1. 
32 Expertii ADR au posibilitatea sa solicite opinia unor experti independenti cu privire la indeplinirea anumitor criterii din Grila PMUD. 
Avand in vedere opiniile expertilor independenti cu privire la anumite criterii, expertii ADR vor completa grila de verificare a 
conformităţii administrative și a admisibilităţii PMUD. 
33 Se poate solicita un număr nelimitat de clarificări până la soluţionarea aspectelor ridicate.   
34 Se poate solicita un număr nelimitat de clarificări până la soluţionarea aspectelor ridicate.   



Programul OperaŃional Regional 2014-2020  
Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  
 

 

  21 

 

Etapa 2.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către municipiile reședinţă de judeţ/ADI a Documentului 
Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020, cu explicarea modului în care solicitările au fost 
luate în considerare.     

Etapa 3 - Transmiterea de către ADR a Raportului de verificare a conformităţii administrative şi a 
admisibilităŃii Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020, împreună cu 
Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 la AMPOR. 

Etapa 4 - Analiza de către AMPOR a Raportului de verificare a conformităţii administrative şi a 
admisibilităŃii Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 transmis de către ADR.  

Etapa 4.a – Dacă este cazul, emiterea de către AMPOR a unor solicitări/clarificări cu privire la Raportul de 
verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităŃii a Documentului Justificativ pentru finanţare din 
Fonduri ESI 2014-2020. 

Etapa 4.b – Dacă este cazul, retransmiterea de către ADR a Raportului de verificare a conformităţii 
administrative şi a admisibilităŃii Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020, cu 
explicarea modului în care recomandările/solicitările au fost luate în considerare. 

Etapa 5 – După caz, transmiterea de către AM POR a Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri 
ESI 2014-2020 către Autorităţile de Management în vederea analizei listei proiectelor cu finanŃare din alte 
Programe OperaŃionale. 

Etapa 6 - Aprobarea de către AM POR a Raportului de verificare a conformităţii administrative şi a 
admisibilităŃii Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020, avizarea Documentului 
Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 și transmiterea acestuia către ADR-uri. 

Etapa 7 - Notificarea beneficiarului cu privire la conformitatea administrativă și admisibilitatea 
Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 de către ADR. 

Grila de verificare a admisibilităţii Documentului justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 2014-2020 
este prezentată în Anexa 11. 

 
6 AUTORITATEA URBANĂ  
 
În conformitate cu prevederile art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 este obligatorie implicarea 
organismelor care gestionează și implementează SIDU în contextul dezvoltării urbane durabile în procesul 
de implementare și gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile. Aceasta presupune 
obligativitatea ca Autoritatea de Management pentru POR să  delege atribuţii privind managementul și 
implementarea activităţilor specifice către organismele care implementează dezvoltarea urbană 
(„Autorităţi Urbane”), fiind obligatorie cel puţin delegarea atribuţiei de selectare a operaţiunilor 
(proiectelor). 
 
6.1 Atribuţii delegate  
 
AM POR va delega către Autorităţile Urbane atribuţiile aferente funcţiei de selectare strategică a 
operaţiunilor (proiectelor) definită în cadrul art. 125 alin. 3, lit. a)  din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
Astfel, atribuţiile delegate Autorităţilor Urbane sunt limitate la cele privind selectarea proiectelor propuse 
spre finanţare prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR și constau în asigurarea că: 

• operaţiunile (proiectele) contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și a rezultatelor din 
cadrul priorităţii de investiţii în cauză a Axei prioritare 4; 

• procedurile și criteriile de selectare sunt nediscriminatorii și transparente și iau în considerare 
principiile generale stabilite la articolele 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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Astfel, în baza unei metodologii și a unor criterii de selecţie, elaborate de către Autoritatea de 
Management pentru POR și  aprobate de către Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, precum și a unei proceduri specifice, Autorităţile Urbane vor selecta proiectele 
prioritare finanţabile prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR.      
  
În procesul de aprobare a finanţării proiectelor aferente Axei Prioritare 4 a POR, AM POR (inclusiv  prin 
intermediul OI stabilite la nivelul ADR) își rezervă dreptul de a efectua verificarea conformităţii din punct 
de vedere administrativ a operaţiunilor (proiectelor) aferente Axei prioritare 4 a POR, a  eligibilităţii 
proiectelor şi solicitanŃilo,  precum și și respectarea celorlalte condiţii de finanţare specifice fiecărei 
priorităţi de investiţie. Acestea vor fi specificate și detaliate la nivelul Ghidurilor Specifice aferente 
priorităţilor de investiţie/operaţiunilor Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. 
     
6.2 Autorităţile urbane - organisme intermediare de nivel II ale POR 2014-2020 
Prin delegarea funcţiei de aplicare a procedurilor și criteriilor de selectare a operaţiunilor (proiectelor), 
municipiile reședinţă de judeţ, respectiv structura de la nivelul acestora care îndeplinește rolul de 
Autoritate Urbană, va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020, 
îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) .  

În acest context, Autorităţile Urbane sunt vizate de procedura de desemnare prevăzută la articolul 124 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atribuţia delegată acestora. 

Utilizând ca model Acordul-cadru de delegare a anumitor atribuŃii privind implementarea Programului 
OperaŃional Regional 2014–2020 între AM POR și Agenţiile pentru dezvoltare regională (Organismele 
Intermediare pentru Programul Operaţional Regional) se va încheia un acord de delegare de atribuţii între 
AM POR şi municipiile reședinţă de judeţ.  

Desemnarea municipiilor reședinţă de judeţ (Autorităţi Urbane) ca organisme intermediare secundare (de 
nivel II) și, în consecinţă, includerea acestora în sistemul de management și control al POR 2014-2020, 
implică existenţa capacităţii administrative necesare îndeplinirii atribuţiei delegate. În acest context, AM 
POR va verifica conformitatea și competenŃa instituţională a OI de îndeplinire a funcţiei delegate.  

Astfel, sunt necesare la nivelul acestora proceduri de lucru cu privire la îndeplinirea atribuţiei delegate de 
către AM POR (selectarea a proiectelor).  Metodologia și criteriile de selecţie a operaţiunilor (proiectelor) 
pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020, parte a procedurii de lucru, vor fi supuse aprobării membrilor 
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional.  

De asemenea, AM POR va verifica modalitatea de realizare a activităţii specifice implementării atribuţiei 
delegate, în baza unei proceduri dedicate. 

AM POR va informa Autoritatea de Audit cu privire la desemnarea unui nou OI în cursul implementării 
programului, în conformitate cu prederile legale în vigoare naţionale și europene.  

Autorităţile Urbane, în calitate de organisme intermediare în temeiul art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 
1301/2013, vor fi supuse, în timpul implementării programului, după recunoașterea formală a autorităţilor 
respective ca organisme intermediare, auditurilor de sistem și auditului operaţiunilor efectuate de 
Autoritate de Audit, precum și auditurilor realizate de Comisia Europeană sau de Curtea de Conturi 
Europeană. 

6.3 Finanţarea activităţii Autorităţii urbane  

Agenţiile pentru Dezvoltare Regională pot acorda sprijin logistic Autorităţilor Urbane, la solicitarea 
acestora, prin punerea la dispoziŃie, cu caracter temporar, a unor echipamente de 
calcul/imprimare/consumabile/birotică/spaŃii şi sprijin pentru organizarea reuniunilor de lucru. Nu sunt 
eligibile costurile salariale pentru membrii Autorităţii Urbane. 
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6.4 Procedurile de lucru ale Autorităţii Urbane   

Desemnarea municipiilor reședinţă de judeţ (Autorităţi Urbane) ca organisme intermediare secundare (de 
nivel II) și, în consecinţă, includerea acestora în sistemul de management și control al POR 2014-2020, 
implică existenţa capacităţii administrative necesare îndeplinirii atribuţiei delegate, precum și existenţa la 
nivelul acestora a unor proceduri de lucru cu privire la îndeplinirea atribuţiei delegate de către AM POR 
(selecţia proiectelor). De asemenea, AM POR va verifica modalitatea de realizare a activităţii specifice 
implementării atribuţiei delegate, în baza unei proceduri dedicate.  

6.5 Modul de constituire și componenţa   

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și luând în considerare 
modalitatea de implementare a dezvoltării urbane durabile prin POR 2014-2020, Autorităţile Urbane se vor 
constitui la nivelul municipiului reședinţă de judeţ. După caz, în cazul în care Autoritatea Urbană 
consideră necesară utilizarea unui sprijin extern, se poate lua în considerare utilizarea expertizei de la 
nivelul ADI. 

Atribuţia de selectare strategică a operaţiunilor (proiectelor) delegată de către AM POR va fi exercitată de 
către o structură la nivelul municipiului reședinţă de judeţ formată din reprezentanţi ai diferitelor 
structuri interne din cadrul primăriei municipiului reședinţă de judeţ, inclusiv din cadrul instituţiilor 
publice din subordine. 

Autoritatea Urbană se înfiinţează la nivelul municipiului reședinţă de judeţ prin Hotărâre a Consiliului 
Local și completată, după caz, de dispoziţii ale primarilor. Numărul minim de membrii ai autorităţii urbane 
va fi 3. Numărul maxim trebuie să fie impar și se va stabili la nivel local de către municipiile reședinţă de 
judeţ, recomandabil în funcţie și de mărimea municipiului reședinţă de judeţ și complexitatea structurilor 
interne din cadrul primăriei.  

7 STRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE  
 

Având în vedere importanţa și complexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-
2020 și ţinând cont și de experienţa perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea 
autorităţilor publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al 
Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.    

Astfel, la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională vor fi înfiinţate Structuri de sprijinire a dezvoltării 
urbane durabile (SSDU), având rolul de a sprijini autorităţile publice locale care vor implementa strategii 
integrate de dezvoltare în contextul dezvoltării urbane durabile.  

Structurile de sprijinire a dezvoltării urbane se pot înfiinţa prin reorganizarea birourilor coordonatorilor de 
pol care au funcţionat în perioada de programare 2007-2013. ADR își vor stabili modalitatea de organizare 
și funcţionare a SSDU. 

Pentru perioada de programare 2014-2020, atribuţiile și responsabilităţile SSDU vor face obiectul 
Acordului-cadru de delegare a atribuŃiilor privind implementarea Programului OperaŃional Regional 2014–
2020. Prin urmare, finanţarea SSDU va fi asigurată din Axa prioritară 12 Asistenţă Tehnică a POR 2014-
2020. 

Responsabilităţile SSDU includ: 

• Sprijinirea elaborării/actualizării/modificării documentelor programatice aferente 
implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020 

a) Acordă sprijin asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședinţă de judeţ în elaborarea 
şi actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
precum și a Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fonduri ESI 2014-2020. 

b) Întocmește un raport de avizare (verificare preliminară) a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) pentru perioada de programare 2014-2020, a Planului de Mobilitate Urbana Durabila precum şi a 
Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fonduri ESI 2014-2020. 
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c) Sprijină asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/municipiile reședinţă de judeţ în elaborarea altor 
documente de planificare necesare pentru implementarea Documentului justificativ pentru finanţarea 
intervenţiilor din Fonduri ESI 2014-2020 (planuri de acţiune pentru energie durabilă, etc). 

• Sprijinirea Autorităţilor Urbane în îndeplinirea responsabilităŃilor: 

a) Sprijină procesul de creare, acreditare și funcţionare al Autorităţilor Urbane, inclusiv implementarea 
recomandărilor anuale ale misiunilor de audit. 

b) Asigură sprijin pentru elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorităţilor Urbane pentru funcţia 
delegată de la nivelul AM POR. 

c) Sprijină AutorităŃile Urbane în procesul de implementare a acordurilor de delegare de atribuţii 
încheiate între AM POR și Autorităţile Urbane. 

• Sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fonduri 
ESI 2014-2020 

a) Elaborează rapoarte de monitorizare periodice (trimestrial/semestrial/anual, după caz) sau informări 
ad hoc privind stadiul implementării Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din 
Fonduri ESI 2014-2020, inclusiv a proiectelor prioritare (ex. stadiul proiectelor, respectarea graficului 
de pregătire/depunere a proiectelor aferente, etc.).  

• Acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020  

a) Asigură legătura dintre autorităţile publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
constituită la nivelul municipiului reședinţă de judeţ și celelalte autorităţi de management și 
organisme de la nivelul celorlalte programe operaţionale cu finanţare comunitară în perioada 2014-
2020, prin oferirea de informaţii, realizarea de întâlniri, participarea la întâlniri și în grupuri de lucru 
de coordonare de la nivel naţional; 

b) Asigură promovarea în rândul actorilor relevanţi de la nivelul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară/municipiilor reședinţă de judeţ cu privire la apelurile de proiecte/oportunităţi de 
finanţare din Fonduri ESI 2014-2020; 

c) Stabilește o relaţie de colaborare și consultare permanentă cu autorităţile publice locale sau asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul reședinţei de judeţ. 

d) Contribuie/derulează campanii de promovare și informare referitoare la conceptul de dezvoltare 
urbană durabilă în perioada 2014-2020; 

e) Îndeplinește orice altă atribuţie aplicabilă care rezultă din prevederile documentelor referitoare la 
dezvoltarea urbană durabilă. 

 

8 ANEXE 
 
Anexa 1 – Alocare orientativă pentru municipiile reședinţă de judeţ 
Anexa 2 – Distribuirea sumelor disponibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 după anul 2019   
Anexa 3 – Zonele funcţionale urbane pentru municipiile reședinţă de judeţ 
Anexa 4 – Model orientativ de Acord de asociere pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea și 
evaluarea SIDU 
Anexa 5 – Grila de verificare a admisibilităţii SIDU 
Anexa 6 – Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
Anexa 7 – Grila de verificare a admisibilităţii PMUD 
Anexa 8 – Structura Cadru a Documentului Justificativ pentru finanţare din fonduri structurale și de 
investiţii europene (Fonduri ESI) 2014-2020  
Anexa 9 - Bugetul operaţional al muncipiilor reședinţă de judeţ 
Anexa 10 - Model fișă de proiect 
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Anexa 11 - Grila de verificare a admisibilităţii Documentului Justificativ pentru finanţare din Fonduri ESI 
2014-2020 
Anexa 12 – Raport de analiza privind SIDU-PMUD 
Anexa 13 - Raport de analiza privind Documentul Justifcativ pentru finaţare din Fonduri ESI 2014-2020 
Anexa 14 – Referinţe 
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