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Rezumat 

1. Prezentul raport dorește să contribuie la obiectivul general de îmbunătățire a 
conceperii și realizării programelor de investiții finanțate de la bugetul de stat și 
administrate de MDRAP. Raportul se concentrează mai ales pe Programul Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL) administrat de MDRAP, cel mai important instrument de investiții 
în infrastructura locală finanțat de la bugetul de stat. Activitatea din cadrul acestei 
componente include în primul rând analiza practică a unui eșantion din documentația 
tehnico-economică depusă spre evaluare la MDRAP de către autoritățile locale din România 
pentru proiectele finanțate prin PNDL. Acest exercițiu continuă să aibă același dublu scop: 
(i) de a atinge un nivel complet de înțelegere a modului în care funcționează efectiv 
programul PNDL, mai ales în etapa timpurie a ciclului de proiect, etapă în care au loc 
pregătirea proiectului, depunerea acestuia, evaluarea și selecția pentru finanțare, incluzând 
aspectele pozitive și inconvenințele asupra cărora trebuie să se revină; și (ii) de a oferi 
asistență MDRAP la îmbunătățirea procesului de triere a propunerilor de proiecte. Este însă 
important de precizat că fișele de evaluare întocmite de experții Băncii Mondiale nu stau la 
baza unor decizii de finanțare în cadrul programului, ci reprezintă numai un mijloc 
suplimentar de asistență și îndrumare a personalului MDRAP specializat, responsabil cu 
procesarea / evaluarea propunerilor de proiecte din PNDL. 

2. În baza evaluării portofoliului de proiecte din PNDL și a selecției unui eșantion  de 
propuneri de finanțare, analiza prezentă – împreună cu raportul „Criterii de prioritizare 
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii locale”, inclus, de asemenea, în 
Componenta 2 – oferă îndrumări despre cum se poate îmbunătăți documentația tehnică a 
proiectelor. Scopul urmărit este acela de a asigura o mai bună calitate a cererilor de 
finanțare din fondurile europene și din PNDL pe perioada de programare 2014-2020. De 
exemplu, la proiectele a căror documentație tehnică este incompletă sau conține date / 
informații perimate sau irelevante, se impune notificarea solicitantului și informarea 
acestuia despre îmbunătățirile care trebuie aduse documentației tehnice pentru ca 
proiectul să devină eligibil. Printr-un sistem asemănător, echipa PNDL ar trebui totodată să 
notifice solicitantul în cazul în care proiectul ar putea fi eligibil (după părerea echipei PNDL) 
pentru oricare dintre programele operaționale europene. Astfel de notificări ar trebui, de 
asemenea, să evidențieze faptul că solicitanții trebuie să se consulte direct cu organismele 
intermediare și cu autoritățile de management ale programelor operaționale respective. În 
ceea ce privește documentația depusă și eligibilă spre finanțare numai din PNDL, echipa 
PNDL din cadrul MDRAP va avea sarcina să ofere feedback și indicații clare de îmbunătățire 
a cererilor de finanțare, reducând astfel riscul repetării etapelor de clarificări și modificări, 
care se reflectă în întârzierea proiectelor. Pentru un program derulat anual, așa cum este 
PNDL, este vital să se asigure procesarea ușoară și rapidă a cererilor de finanțare.  

3. Din cele 215 documentaţii tehnico-economice, revizuite în conformitate cu grilele 
actualizate şi propuse în cadrul proiectelor, 212 proiecte, adică 98,6% au fost 
recomandate pentru finanţare, în timp ce 39 de proiecte (18,4%) au fost identificate ca 
proiecte ce pot fi finanţate prin fonduri structurale europene.  Aşadar, câteva proiecte 
depuse în cadrul PNDL ar putea fi finanţate din alte surse, mai ales din fonduri structurale 
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puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, care ar ajuta la  creşterea absorbţiei acestor 
fonduri. În principiu, programul PNDL ar trebui să finanțeze în mod prioritar proiecte care 
nu au altă opţiune de finanţare nerambursabilă sau care inițial au fost considerate eligibile 
şi care ulterior nu au mai fost finanţate de Uniunea Europeană din cauza lipsei de fonduri.  

4. În baza evaluării eșantionului de 289 de proiecte depuse pentru PNDL și a analizei 
generale a procesului de solicitare a finanțării, echipa a identificat mai multe arii de 
îmbunătățire, mai ales cu privire la o serie de probleme recurente de conformitate și 
eligibilitate. Practic, toate problemele identificate sunt legate de conformitatea 
administrativă și de calitatea documentelor depuse spre evaluare, ceea ce era de așteptat. 
Așa cum se explică în capitolele următoare ale raportului, procesul curent de evaluare se 
concentrează exclusiv pe verificarea conformității și a eligibilității administrative. Altfel 
spus, aria de cuprindere a serviciilor de asistență tehnică și a principalelor recomandări este 
inerent limitată prin natura procesului curent de evaluare a proiectelor PNDL. Autoritățile 
locale / județene (solicitanți în cadrul programului) pot corecta  / completa / actualiza 
documentația depusă doar odată ce primesc feedback și indicații clare din partea 
personalului tehnic al MDRAP.  

5. Lista de mai jos include problemele tipice pe care le-a întâlnit echipa, scopul ei 
fiind de a semnaliza MDRAP și autorităților locale unde se găsesc în general lacunele din 
documentație sau unde se impune îmbunătățirea calității. Aspectele identificate sunt 
descrise mai pe larg în raport și se referă cu precădere la etapa de pregătire a proiectului, 
deoarece se bazează pe analiza cererilor de finanțare depuse de posibilii beneficiari ai 
programului PNDL (autorități publice locale și județene). Prin urmare, lista de ma i jos 
enumeră constatările principale privind etapa procedurală de pregătire a cererii de 
finanțare și documentația tehnică aferentă:  

 Problema #1: Lipsa documentelor justificative / a studiilor tehnice  

 Problema #2: Documentație tehnică inadecvată/insuficientă  

 Problema #3: Erori în bugetul proiectului (deviz general) 

 Problema #4: Deviz general insuficient detaliat la capitolele de cost pentru 
lucrările principale  

 Problema #5: Lipsa planurilor principale 

 Problema #6: Nerespectarea standardelor de cost  

 Problema #7: Lipsa documentelor privind proprietatea / bunurile imobile  

 Problema #8: Certificat de urbanism (CU) inexistent / expirat / incomplet  

 Problema #9: Necesitatea modificării deciziei Consiliului Local  

6. Aceste constatări sunt discutate mai pe larg în raport. Ele servesc ca bază pentru 
concluziile și recomandările rezultate dintr-o analiză amănunțită a rolului PNDL, a strategiei 
și a ciclului complet de proiect inclusă într-o altă componentă a serviciilor de asistență 
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tehnică oferite în prezent.1 Se vor crea astfel condițiile pentru a avea un program eficient, 
prin care se realizează proiecte relevante, de bună calitate și oportune.  

Prezentul raport confirmă, de asemenea, următoarele constatări majore privind întregul 
proces PNDL, formulate în alte rapoarte:  

 Problema #1: Metodologie neclară de alocare a bugetului pe județe  

 Problema #2: Model neclar de selecție a proiectelor  

 Problema #3: Suprapunere cu alte programe  

 Problema #4: Sistem dual de depunere a cererilor de finanțare  

 Problema #5: Calendar de pregătire incompatibil cu programul anual  

 Problema #6: Slabă monitorizare a execuției proiectelor  

 Problema #7: Lipsa monitorizării în perioada post-execuție  

7. Rapoartele elaborate în cadrul Componentei 1 a serviciilor curente de asistență 
tehnică propun o reformă completă a programului PNDL, însă, deoarece o astfel de 
reformă poate necesita mult timp, recomandăm ca măsuri pe termen scurt îmbunătățirile 
menționate mai jos. Pentru a îmbunătăți calitatea cererilor de finanțare și eficiența 
programului PNDL, măsurile propuse la nivel de politici au scopul să modifice în sens pozitiv 
sistemul actual, chiar și în lipsa unei reforme complete a programului PNDL – este ceea ce 
putem numi scenariul „status quo +”. În schimb, cadrul sugerat în celelalte rapoarte 
elaborate în cadrul Componentei 1 și Componentei 2 se abate considerabil de la structura 
actuală a programului. Prin urmare, în cazul în care este dificil să se pună în aplicare o 
reformă rapidă și cuprinzătoare a programului PNDL, sugerăm ca MDRAP să aibă în vedere 
recomandările pentru PNDL 2016 prezentate în paragrafele următoare. Criteriul major în 
alegerea dintre scenariul „status quo +” și lansarea imediată a unei reforme complete ar 
trebui să fie capacitatea ministerului și a administrațiilor locale de a pune rapid în aplicare 
modificările și de a administra un program revizuit semnificativ.  

8. MDRAP trebuie să recalibreze sfera de acțiune a programului PNDL pentru a evita 
suprapunerile cu alte programe. Analiza curentă sugerează că PNDL ar trebui să acorde 
prioritate proiectelor care nu au nicio posibilitate de a beneficia de alte fonduri 
nerambursabile, mai ales de finanțare europeană. De asemenea, pentru fiecare tip de 
proiect ar trebui specificat nivelul maxim de finanțare din PNDL.  

9. Ar trebui îmbunătățită documentația tehnică a proiectelor. Un aspect important 
reieșit din evaluarea cererilor de finanțare este slaba calitate a documentației tehnice și 
deseori lipsa documentelor justificative. Pentru a asigura conformitatea documentelor cu 
cerințele, recomandăm ca MDRAP să elaboreze și să pună la dispoziția beneficiarilor un 

                                                             
 

1 A se vedea rapoartele elaborate pentru Componentele 1, 2 și 3. 
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Ghid al solicitantului. Acest ghid ar oferi posibililor beneficiari interesați toate informațiile 
de care au nevoie pentru pregătirea cererii de finanțare. Ghidul ar crește transparența 
întregului proces din cadrul PNDL, ar oferi un cadru mai coerent și mai echidistant și ar 
include toată documentația standard cerută pentru cererile de finanțare din PNDL.  

10. MDRAP ar trebui, de asemenea, să promoveze măsuri de îmbunătățire a 
capacității locale de pregătire și depunere a proiectelor. Experiența ne arată că autoritățile 
locale au nevoie continuă de asistență, mai ales în etapa de pregătire și de depunere a 
proiectelor. Un mod simplu de a pune la dispoziție acest tip de asistență ar fi crearea unui 
birou de asistență, fie la nivel central (MDRAP), fie în cadrul organismelor intermediare, în 
cazul în care se va desemna un astfel de organism, ceea ce va depinde de arhitectura 
instituțională aleasă pentru sistemul de management al programului PNDL (ARD -urile sau 
consiliile județene ar putea fi luate în calcul pentru a juca acest rol, însă există argumente 
pro și contra pentru fiecare alternativă). Este totodată necesar să crească capacitatea 
unităților de evaluare a proiectelor din cadrul MDRAP. Volumul de muncă din acest 
moment depășește resursele disponibile, ceea ce poate duce la  efectuarea unor evaluări de 
slabă calitate, la întârzieri și la alte probleme descoperite mai târziu în ciclul de proiect. S-ar 
putea organiza un program sistematic de formare în cadrul MDRAP, astfel încât personalul 
ministerului să fie consecvent în deciziile de selecție a proiectelor. În general, competențele 
de evaluare a proiectelor trebuie dezvoltate în cadrul MDRAP într-un mod coordonat, 
pentru a asigura aplicarea practică a noilor competențe în procesul de luare a deciziilor.  

11. Ar trebui concepute și organizate campanii de conștientizare adresate 
beneficiarilor. Comunicarea informațiilor despre program și proiectele pe care le finanțează 
reprezintă condiția esențială pentru stimularea potențialilor solicitanți să depună propuneri 
de proiecte. Astfel de campanii totodată contribuie la informarea publicului larg despre 
impactul programului PNDL și pot spori nivelul general de transparență.  

12. MDRAP ar trebui să aibă în vedere perfecționarea modelului de selecție a 
proiectelor din programul PNDL. Există mai multe căi de a crește eficiența și transparența 
în procesul de evaluare a proiectelor. Așa cum am precizat anterior, prezentul raport nu se 
referă la aspectele de prioritizare a proiectelor, deoarece acestea sunt discutate în alt 
raport din Componenta 2 a serviciilor de asistență tehnică, raport dedicat acestui subiect. 
Raportul menționat propune un set clar de criterii de ierarhizare a investițiilor din PNDL 
pentru toate sectoarele cheie. Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte pentru PNDL 
ar trebui totodată mai bine adaptat caracterului lor specific (proiecte mici) prin utilizarea 
unei variante mai simple a setului de criterii de selecție propuse, având în vedere 
capacitatea administrativă limitată a ministerului de a procesa un număr mare de proiecte.  

13. Ar trebui creat un sistem standard de procesare a cererilor. Conform articolului 
11, punctul 7 din OUG 28/2013 care reglementează derularea PNDL, consiliile județene 
trebuie să depună o listă cu propuneri de finanțare în termen de 15 zile după aprobarea 
bugetului planificat. Se pot face excepții în situații speciale, când solicitanții pot depune 
propuneri de finanțare direct către MDRAP. De vreme ce ministerul repartizează bugetul 
PNDL fiecărui consiliu județean, este neclar cum sunt tratate proiectele primite direct de la 
solicitanți (și nu prin consiliile județene). Recomandăm standardizarea procesului, astfel 
încât fie toți solicitanții să depună propuneri de finanțare numai prin intermediul consiliilor 
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județene de care aparțin, fie direct, la MDRAP. Astfel s-ar aplica un tratament 
nediscriminatoriu tuturor solicitanților, iar finanțarea proiectelor s-ar face pe baza unor 
priorități clare. Indiferent de scenariu, MDRAP ar trebui să își păstreze în continuare sarcina 
importantă de a asigura monitorizarea și controlul continuu al modului în care consiliile 
județene stabilesc gradul de prioritate al proiectelor și le pun în aplicare.  

14. MDRAP ar trebui să promoveze utilizarea procedurilor de licitație cu clauză de 
suspendare pentru documentația tehnică. În baza procedurilor curente de contractare, 
lucrările de construcție pentru orice proiect nou nu pot începe mai devreme de luna 
noiembrie a fiecărui an. Această situație generează adesea probleme tehnice pe parcursul 
iernii, iar rezultatul este cel mai frecvent amânarea lucrărilor. Prin urmare,  partea 
respectivă din cheltuielile alocate pentru astfel de proiecte trebuie amânată pentru anul 
următor, ceea ce conduce la ineficiența cheltuirii fondurilor alocate pentru PNDL în anul 
respectiv. În momentul introducerii clauzelor de suspendare pentru documentația tehnică 
și a introducerii acestora în Ghidul solicitantului, solicitanții ar trebui să poată  începe 
procedurile de licitație mai devreme, adică înaintea semnării contractelor financiare cu 
MDRAP. Clauza de suspendare garantează de fapt că autoritatea locală  / județeană va 
permite câștigătorului licitației să purceadă la execuția contractului doar în momentul 
obținerii finanțării, adică odată cu aprobarea obiectivului de investiții și semnarea 
contractului de finanțare cu MDRAP.  

15. Ministerul ar trebui, de asemenea, să aibă în vedere revizuirea politicilor privind 
standardele de cost și a ordinului privind cheltuielile eligibile. Punerea în practică a 
standardelor de cost pentru infrastructură este defectuoasă și a creat până acum probleme 
beneficiarilor. Intenția de a aplica standarde de cost este lăudabilă, ca soluție de a ține sub 
control costul proiectelor și ca instrument de planificare. Problema este că standardele de 
cost curente nu sunt suficient de dezvoltate, iar în anumite cazuri (sistemele de epurare a 
apelor uzate, de exemplu) nu există deloc. Standardele nu reflectă valorile nominale 
actualizate ale prețurilor unitare (adică nu au mai fost ajustate cu inflația din 2010) și nici 
fluctuațiile generate de cerere și ofertă. Nici nu este clar dacă comparația între valorile 
estimative din proiect și standardele de cost trebuie făcută la valoarea în RON sau EUR și 
care este rata de schimb ce trebuie utilizată pentru aceste comparații. În consecință, se 
recomandă ori ca standardele de cost să fie actualizate, ori, dacă nu se poate, să fie 
complet abandonate.2 Conform celui de-al doilea scenariu, pentru a se asigura că țin 
costurile sub control, autoritățile ar putea utiliza în schimb o listă cu prețuri de referință, 
preferabil exprimate in EUR. În acest caz, se impune crearea și menținerea la zi a unor baze 
de date locale care să cuprindă intervalul de prețuri al materialelor la nivel local. În plus, 
standardele de cost curente reflectă numai soluțiile tehnice standard, ceea ce limitează 
șansele de implementare ale unor soluții tehnice noi și adesea mai ieftine. Prin urmare, 
modificările propuse ale politicilor privind standardele de cost ar trebui totodată să aibă ca 
rezultat soluții tehnice propuse în etapa de licitație care să fie numai orientative și ca 

                                                             
 

2 Detali i suplimentare se regăsesc în raporturile anterioare, elaborate în cadrul Componentelor 1, 2 și 
3 ale acestui proiect.  
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proiectanții / beneficiarii să fie informați în consecință și, uneori, chiar încurajați să propună 
soluții tehnice alternative de o mai bună calitate și mai ieftine pe termen scurt  / lung.  

16. Ar trebui introduse în contractul de finanțare calendare clare de monitorizare a 
proiectelor și de efectuare a plăților. Procedurile curente din PNDL nu prevăd mecanisme 
de monitorizare a execuției proiectelor finanțate din PNDL. Monitorizarea se bazează pe 
rapoartele trimise de consiliile județene, la rândul lor bazate pe informațiile trimise de 
beneficiarii finali, dar acestea privesc numai trei subprograme (Modernizarea satului 
românesc, Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor și Infrastructură la nivel județean). 
Pentru ca derularea proiectelor să avanseze mai repede și pentru a se evita problemele 
legate de fluxul de numerar, orice contract de finanțare trebuie să includă: (i) plata unui 
avans (de până la 10% din valoarea contractului); și (ii) termeni și condiții clare pentru 
tranșele ulterioare de rambursare. Contractul ar trebui să includă și stipularea clară a 
penalităților pentru ambele părți contractuale, împreună cu cerințele de raportare, inclusiv 
calendarul procesului de raportare și formulare de rapoarte de monitorizare.  

17. Ar trebui introdusă, de asemenea, monitorizarea post-execuție. Cadrul juridic 
actual nu cuprinde niciun fel de detalii cu privire la cerințele din faza ulterioară execuției, 
adică evoluția proiectului după finalizare.  Ar trebui să se aplice sistemul bazat pe norme 
metodologice. Acest sistem impune ca beneficiarul să trimită ministerului o copie a 
documentului de recepție a lucrărilor, odată ce acestea au fost finalizate. În plus, în cazul în 
care contractul de execuție prevede o perioadă de garanție a lucrărilor, autoritatea locală 
trebuie să trimită ministerului o copie a procesului verbal de recepție finală la data de 
expirare a garanției. Mai mult decât atât, cele două funcții majore din perioada de post-
execuție ale oricărui program de investiții publice – monitorizarea și evaluarea (M&E) ex-
post și schimbul de cunoștințe – par să lipsească din programul PNDL. Cu alte cuvinte, nu 
există un proces oficial de evaluare a impactului investițiilor finalizate și niciun fel de 
eforturi instituționale de comunicare a bunelor practici între beneficiarii trecuți, prezenți și 
viitori ai fondurilor PNDL. Deși acest aspect nu este neașteptat pentru un program relativ 
„tânăr” ca PNDL, pe măsură ce programul merge mai departe, este recomandabil să se 
introducă mecanisme ex-post care să asigure îmbunătățirea continuă a acestui instrument. 
Raportul final din Componenta 3 discută mai amănunțit trăsăturile fundamentale și 
avantajele majore ale sistemelor de monitorizare și gestionare post-execuție a activelor 
imobile.  
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Capitolul I: Introducere 

18. În contextul efortului intens al României pentru o dezvoltare sustenabilă și 
inclusivă, guvernul a cerut sprijinul Băncii Mondiale în vederea armonizării investițiilor 
publice finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat. Activitatea curentă este 
urmare a activităților Băncii Mondiale privind Programul de Dezvoltare Regională din 
România (noiembrie 2012 – martie 2014) și vizează stimularea sinergiilor din toate 
investițiile publice în infrastructura locală, indiferent de sursa de finanțare, și obținerea unui 
impact general mai mare. S-au convenit patru componente cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (MDRAP), subsumate proiectului general centrat pe 
armonizarea proiectelor de infrastructură locală:  

 Componenta 1 – Asistență pentru coordonarea strategiilor și planurilor de investiții 
în infrastructură finanțate de la bugetul de stat și de UE;  

 Componenta 2 – Asistență tehnică pentru portofoliul de proiecte de investiții 
existent în MDRAP, inclusiv prioritizarea și pregătirea potențialelor investiții 
finanțate de UE pentru perioada de programare 2014-2020; 

 Componenta 3 – Asistență pentru o mai bună utilizare a soluțiilor tehnice și a 
tehnologiilor eficiente în investițiile supravegheate de MDRAP;  

 Componenta 4 – Asistență pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a 
locuințelor și a infrastructurii. 

19. Cea de-a doua componentă menționată anterior (cu litere cursive) se 
concentrează pe portofoliul de proiecte de investiții existent în cadrul MDRAP, însă 
include suplimentar și două seturi de livrabile interconectate:  

a. Propunere de îmbunătățire a criteriilor de prioritizare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii locale, inclusiv indicatori clari de performanță și 
monitorizare, evaluarea calendarului de execuție a unui proiect și îndrumări 
privind sursele viabile de finanțare pentru fiecare tip de proiect;  

b. Evaluarea unui eșantion de proiecte, la nivelul documentației tehnico-
economice (studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice detaliate), în scopul 
identificării oportunităților potențiale de mărire a efectelor instrumentelor 
europene și/sau a fondurilor de la bugetul de stat.  

 
Acest raport final vizează a doua sub-componentă (cu litere cursive), incluzând un diagnostic 
al portofoliului curent de documentații tehnico-economice al Direcției Generale de 
Dezvoltare Regională și Infrastructură (DGDRI) din cadrul MDRAP. DGDRI elaborează, 
gestionează și pune în aplicare Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), principala 
sursă de finanțare publică pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Ca atare, prezentul 
raport descrie cadrul PNDL și ciclul de proiect din PNDL și oferă o prezentare generală a 
portofoliului de proiecte din 2014. Raportul include totodată o serie de observații 
preliminare și propune posibile măsuri la nivelul politicilor, pe baza analizei a 289 de 
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documentații tehnico-economice (în mare parte studii de fezabilitate) pentru noi obiective 
de investiții propuse spre finanțare din PNDL în 2014. Din lista lungă de proiecte verificate 
(363 în total, enumerate în Anexa 6), 289 de propuneri au fost selectate de echipa de 
analiză detaliată. Anexa 7 include fișele detaliate de analiză ale celor 289 de propuneri, 
elaborate de o echipă de evaluatori ai Băncii Mondiale. Scopul este de a înțelege lacunele și 
oportunitățile din planificarea și aplicarea programului PNDL și totodată de a contribui la 
dezvoltarea capacității MDRAP de evaluare a propunerilor primite.  
 
20. Această activitate se corelează cu constatările și recomandările generale ale 
misiunii pe care MDRAP o are în prezent. Evaluarea corelării strategice a strategiilor, a 
planurilor și a programelor de investiții (Componenta 1 descrisă mai sus) va defini filtrul de 
selecție a intervențiilor de la nivel local care contribuie la planurile și obiectivele de la nivel 
mai înalt. Recomandările rezultate din analiza soluțiilor de proiectare și a tehnologiilor 
inovatoare și eficiente (Componenta 3 descrisă mai sus) vor contribui la implicarea 
autorităților publice în îmbunătățirea propunerilor tehnice care promovează adoptarea unor 
soluții eficiente din punct de vedere al costurilor. Datele din prezentul raport au contribuit, 
de asemenea, la fundamentarea propunerilor pentru criteriile de ierarhizare și de selecție a 
propunerilor de proiecte pentru PNDL (de asemenea parte a Componentei 2).  
 
21. Sursele primare de date și documente din cadrul acestei analize includ 
următoarele:  

 Cadrul legal pentru punerea în aplicare a programului PNDL, care include textul 
ordonanței pentru aprobarea programului, normele de aplicare, criteriile de 
eligibilitate și selecție și formularele de cerere de finanțare. Au fost luate în 
considerare și alte prevederi legale privind realizarea programelor de investiții 
finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat.  

 Studiile de fezabilitate corespunzătoare proiectelor în pregătire din PNDL. 
Observațiile se bazează pe rezultatele trierii tehnice a studiilor de fezabilitate, 
efectuată începând cu luna iulie 2014 de către o echipă de evaluatori ai Băncii 
Mondiale specializați pe probleme tehnice și economice. Echipa s-a concentrat pe 
un eșantion format din 289 de studii de fezabilitate privind drumurile, rețeaua de 
alimentare apă, sistemele de epurare a apei și infrastructura  socială.  

 Baza de date conținând toate proiectele finanțate din PNDL 2014, cu un buget inițial 
de aproape 1 miliard RON pentru anul bugetar curent. Baza de date include date- 
cheie cum ar fi: numele obiectivului de investiții, valoarea totală a proiectului și 
alocarea pentru 2014, investiție în derulare/nouă, calendar, cofinanțare de către 
beneficiar, etc.  

 Interviurile cu factorii interesați de la nivel local, regional și național. Pentru 
prezentul raport, echipa a efectuat interviuri cu principalii factori interesați din 
Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură (DGDRI) a MDRAP, atât 
la nivel de conducere, cât și la nivel tehnic. Între 8 și 26 septembrie 2014, echipa a 
finalizat cu succes și o etapă de interviuri la nivel local, acoperind trei consilii 
județene (Cluj, Bistrița Năsăud și Sălaj) și șase comune din județele menționate 
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anterior. În etapele următoare ale misiunii, echipa a planificat mai multe runde de 
interviuri în teren în întreaga țară. În acest scop, echipa a înaintat MDRAP o listă 
completă de posibile vizite pe teren și este în așteptarea confirmării și a susținerii 
ministerului la finalizarea programului (de la 1 noiembrie 2014).   

 Alte analize relevante ale Băncii Mondiale. Mai precis, acest raport se bazează 
sprijină pe Revizia funcțională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – 
devenit MDRAP – cât și pe o serie de rapoarte elaborate de Banca Mondială în 
2012-2013, privind Programului de dezvoltare regională, inclusiv „POR 2.0.: 
Colaborarea AM-OI și sprijin pentru solicitanții și beneficiarii Programului 
Operațional Regional”, „Identificarea modelelor de selecție a proiectelor pentru 
POR 2014-2020” și „Orașe competitive: remodelarea geografiei economice a 
României”.  

Obiectiv și domeniu de aplicare 

22. Acest raport dorește să contribuie la obiectivul general de îmbunătățire a 
conceperii și realizării programelor de investiții administrate de MDRAP și finanțate de la 
bugetul de stat. Activitatea din cadrul acestei componente include în primul rând o analiză 
practică a unui eșantion din documentația tehnico-economică pe care autoritățile locale din 
România o depun spre evaluare la DGDRI. Acest exercițiu practic are în continuare un dublu 
scop: (i) atingerea unui nivel complet de înțelegere a modului de funcționare practică a 
programului PNDL, mai ales în etapa timpurie a ciclului de proiect, și anume pregătirea  
proiectului, depunerea acestuia, evaluarea și selecția pentru finanțare – inclusiv ce 
funcționează bine și ce ar trebui îmbunătățit; și (ii) sprijinirea MDRAP în vederea 
îmbunătățirii procesului de triere a propunerilor de proiecte. Este însă important de precizat 
că fișele de evaluare întocmite de experții Băncii Mondiale nu au stat la baza unor decizii de 
finanțare din cadrul programului, ci reprezintă numai un mijloc de asistență și îndrumare a 
personalului MDRAP responsabil cu procesarea/evaluarea propunerilor de proiecte din 
PNDL.  
 
23. Unul dintre aspectele cheie pe care această activitate de asistență tehnică 
încearcă să le soluționeze este modul în care putem să ne asigurăm că documentația 
tehnică existentă va da naștere unor proiecte finalizate, relevante ca impact. Plecând de la 
experiențele programelor anterioare, știm că nu toate propunerile de proiecte elaborate de 
autoritățile locale pot/trebuie să fie puse în aplicare. Din acest motiv, un prim pas în 
evaluarea documentației existente impune trierea proiectelor finanțabile de cele 
nefinanțabile. Un al doilea pas ar trebui să presupună identificarea proiectelor eligibile 
pentru finanțarea din fonduri europene, care trebuie îndreptate spre fluxul decizional 
corespunzător. În principiu, ar trebui urmărită finanțarea europeană ori de câte ori este 
posibil, iar fondurile bugetare ar trebui utilizate numai pentru activitățile care nu sunt 
eligibile pentru finanțarea europeană sau pentru acele investiții care se așteaptă să 
completeze sau să intensifice investițiile finanțate din fonduri europene în zone care suferă 
de un deficit de finanțare. Figura de mai jos prezintă pe scurt propunerea unui astfel de 
cadru.  
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Figura 1. Propunere de schemă de triere a proiectelor propuse spre finanțare din PNDL 

 
24. Pe baza evaluării portofoliului de proiecte din PNDL și a unui eșantion selecționat 
de propuneri de proiecte, analiza de față – împreună cu raportul „Criterii de prioritizare 
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii locale”, inclus, de asemenea, în 
Componenta 2 – oferă îndrumări despre modurile de îmbunătățire a documentației 
tehnice. Scopul urmărit este acela de a asigura o mai bună calitate a cererilor de  finanțare 
pentru fondurile europene și PNDL pe perioada de programare 2014-2020. Documentația 
tehnică a unora dintre proiecte este incompletă sau conține date/informații perimate sau 
irelevante. În această situație solicitantul trebuie notificat și informat despre ce trebuie 
îmbunătățit la documentația tehnică pentru ca proiectul să devină eligibil. Printr-un sistem 
asemănător de notificare, echipa PNDL ar putea să informeze solicitantul, în cazul în care 
proiectul ar fi eligibil (după părerea echipei PNDL) pentru oricare dintre programele 
operaționale europene. Astfel de notificări ar trebui totodată să sublinieze faptul că 
solicitanții trebuie să se consulte direct cu Organismele Intermediare și cu Autoritățile de 
Management ale programelor operaționale respective. În ceea ce privește documentația 
depusă și eligibilă spre finanțare numai din PNDL, va fi responsabilitatea echipei PNDL să 
ofere feedback și indicații clare de îmbunătățire,  reducând astfel riscul etapelor de clarificări 
și modificări repetate.  
 
25. În ceea ce privește sectorul analizat, activitatea echipei se concentrează pe 
investițiile în infrastructură aflate sub supravegherea MDRAP, în primul rând în: drumuri 
comunale/județene; alimentare cu apă; evacuarea apelor uzate; și infrastructura socială. 
Sfera de acțiune include în primul rând proiectele din PNDL aprobate în 2014 – cu precădere 

Este proiectul recomandat pentru finanţare?  
• Numărul total de proiecte depuse 
• Criterii de bază aplicabile pentru identificarea și eliminarea proiectelor care nu sunt recomandate pentru finanţare  
• Decizia inițială privind trecerea în etapa următoare a unei anumite propuneri de proiect  

Proiectul ar putea să fie finanțat din fonduri europene?  
• Numărul cererilor „finanțabile”  
• Dacă un proiect îndeplinește criteriile de eligibilitate ale  

 unor programe europene specifice, se recomandă 
solicitarea finanţării prin intermediul instrumentelor 

respective 

Proiectul nu este recomandat pentru 
finanţare (nici din fonduri europene, nici din 
fonduri PNDL) 

DA NU 

DA 

 

NU 

 
Ce program european ar 
putea finanţa intervenţia?  

De exemplu: 
• Drumuri care fac legătura cu 

rețeaua TEN-T  Programul 
Operaţional Regional 
• Sisteme de alimentare cu 

apă/de canalizare pentru 
localităţile cu o populaţie 
cuprinsă între 2 000 şi 10 000 
de locuitori Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 

Ar putea proiectul primi fonduri prin PNDL, finanţat de la bugetul de stat? 
• Conformitate (documentația tehnică îndeplineşte cerinţele HG nr. 28/2008) 
• Eligibilitate (obiectivele/activităţile proiectului corespund cerinţelor PNDL) 

DA 

 

NU 

 
Ce modificări (mai) trebuie aduse 
propunerii pentru a fi „finanţabilă” în 
cadrul PNDL? 

• Conformitate (de ex.: autorizaţii etc.) 
• Eligibilitate (de ex.: obiective, activităţi 
• Aspecte tehnice (de ex.: omisiuni în  

proiect etc.) 

Reprezintă proiectul o prioritate? 
• Criterii de ordonare după prioritate* 

stabilite 
• Model de selecţie aplicat (de exemplu, 

punctaj) 
*Notă:  Modelul complet de ordonare după  
prioritate e prezentat într-un capitol separat. 
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diagnosticarea situației curente – în baza datelor furnizate în această etapă a activității 
noastre. Analiza se concentrează pe proiecte aflate încă în etapa de pregătire/planificare, 
lăsând deoparte investițiile care sunt deja în etapa de execuție pe teren, care implică 
angajamente legale către câștigătorii licitațiilor și o multitudine de alte cerințe. Ca atare, 
această activitate servește în principal ca instrument de identificare, selecție și ierarhizare a 
proiectelor de investiții în infrastructură din portofoliul MDRAP pentru 2014 și în 
continuare.  
 
26. Conform acestor obiective, prezentul raport final include următoarele:  

a. Analiza portofoliului de documentații tehnico-economice al Direcției 
Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură;  

b. Trierea rezultatelor pentru un eșantion de studii de fezabilitate/proiecte 
tehnice detaliate, selectat pe baza categoriilor de proiecte și a metodologiei 
de eșantionare convenite;  

c. Statisticile privind componentele de cost pentru eșantionul de proiecte;  

d. Posibilele măsuri la nivel de politici pentru îmbunătățirea și trierea 
proiectelor la nivelul autorităților locale, respectiv la nivelul MDRAP;  

e. Contribuția beneficiarilor locali la un proces de triere coordonat și formarea 
la locul de muncă a echipelor tehnice responsabile cu trierea proiectelor. 

Destinatarii raportului 

27. Ca și pentru celelalte livrabile din cadrul acestui acord de servicii cu MDRAP, 
raportul se adresează în primul rând personalului din Direcția Generală de Dezvoltare 
Regională și Infrastructură, care gestionează programul PNDL. Raportul oferă acestor 
factori cheie un diagnostic al portofoliului programului, o listă de probleme recurente 
întâlnite în documentația tehnico-economică pe care solicitanții o depun pentru finanțarea 
din PNDL și propuneri de soluționare a lacunelor existente în prezent. Autoritățile locale, ca 
și Asociațiile de dezvoltare intercomunitare (IDA), inclusiv personalul tehnic al 
administrațiilor locale care asigură legătura cu proiectanții și alți consultanți, pot utiliza, de 
asemenea, aceste recomandări pentru a îmbunătăți calitatea cererilor pe care le depun 
pentru finanțarea din fonduri europene sau din PNDL. Alți beneficiari ai acestei evaluări sunt 
ministerele și agențiile responsabile de planificarea și punerea în aplicare a programelor de 
investiții finanțate de la bugetul de stat și din fondurile europene.  

Structura raportului 

28. Observațiile și concluziile cuprinse în acest raport final sunt organizate pe trei 
capitole, după cum urmează:  

 Capitolul II: Informații generale despre PNDL și evaluarea portofoliului PNDL 
o Acest capitol descrie mai întâi istoricul, obiectivele și cadrul legal al PNDL, 

oferind informații generale despre program.   
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o Capitolul acoperă apoi principalele etape parcurse de un proiect din PNDL, 
de la etapa premergătoare propunerii de proiect până la propunerea de 
proiect, execuție și post-execuție.  

o Secțiunea finală oferă o evaluare a portofoliului de proiecte al PNDL în 2014, în 
funcție de mărime, sector, stadiu de realizare, acoperire geografică.  

 

 Capitolul III: Principalele provocări privind calitatea proiectelor propuse spre 
finanțare din PNDL  

o Această secțiune descrie principalele deficiențe observate în fiecare etapă a 
ciclului de proiect, de la etapa de concepție până la execuție.  

o Capitolul prezintă, de asemenea, constatările cheie desprinse din analiza 
documentației tehnico-economice. Aceste constatări au inclus: studiile de 
fezabilitate pentru lucrări noi și documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenție (DALI) pentru proiectele de reabilitare; și propunerea unor pași 
ce trebuie avuți în vedere la evaluarea viabilității proiectelor noi și la 
identificarea surselor adecvate pentru finanțarea acestora. Analizează , de 
asemenea, structura de cost a eșantionului de proiecte evaluat.  
 

 Capitolul IV: Observații preliminare și recomandarea unor măsuri la nivel de politici  
o Acest capitol final include o serie de idei de soluționare a lacunelor și a 

deficiențelor observate. Lista nu este exhaustivă, ci numai un rezumat al 
recomandărilor principale.  
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Capitolul II: Informații generale despre PNDL și evaluarea 
portofoliului PNDL  
 
29. Acest capitol prezintă date generale despre Programul Național de Dezvoltare 
Locală și o evaluare a portofoliului PNDL. Prima parte trece în revistă ciclul programului 
PNDL, de la concepția strategică la alocarea finanțării, pregătirea proiectelor, evaluare, 
finanțare, execuție și post-execuție. Aceste informații sunt incluse, de asemenea, în alte 
rapoarte elaborate în cadrul prezentului acord de servicii cu MDRAP, ca date generale 
semnificative cu privire la programul de investiții, reprezentând fundalul recomandărilor 
ulterioare. A doua parte a acestui capitol prezintă pe scurt portofoliul de proiecte al PNDL 
2014, care include 3.952 de proiecte în derulare și noi, deși nu există informații disponibile 
complete decât pentru 3.031 dintre ele. Tabelul de mai jos oferă mai multe detalii despre 
structura proiectelor din portofoliu pe sectoare. Dintre cele 3.952 de proiecte, 2.530 
reprezintă proiecte noi, iar 1.442 reprezintă proiecte începute în anii anteriori și care au 
primit finanțare din PNDL în 2014. Dintre cele 1.442 de proiecte deja începute, 1.188 aveau 
o rată de finalizare sub 1%, adică ar putea fi practic considerate proiecte noi. Mai puțin de 
150 de proiecte aveau o rată de finalizare de 60%. În paralel, echipa Băncii Mondiale 
finalizează o propunere de reorganizare a procesului de prioritizare a propunerilor de 
finanțare din PNDL în celălalt raport din Componenta 2 („Criterii de prioritizare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii locale”), ce va face subiectul discuțiilor cu MDRAP 
în scopul posibilei sale utilizări pentru proiectele de după data de 1 ianuarie 2015.3  
 
Tabelul 1. Repartiția pe domenii a proiectelor PNDL 2013-2014, în funcție de număr și valoare 

Tip  Nr. de 
proiecte 

Valoarea medie 
a proiectelor (în 

RON) 

Valoarea totală a 
proiectelor (în RON) 

(estimare) 

% din proiectele 
totale 

contractate 
Drumuri județene 192 16.265.000 3,1 mld. 14% 
Drumuri comunale 1.846 5.320.000 9,8 mld. 45% 
Apă 859 4.200.000 3,6 mld. 16% 
Ape uzate 526 8.100.000 4,2 mld. 19% 
Educație 191 1.575.000 0,3 mld. 

6% 

Sănătate 16 1.480.000 0,023 mld. 
Poduri 173 2.930.000 0,57 mld. 
Cultură 40 2.840.000 0,11 mld. 
Turism 19 2.330.000 0,044 mld. 
Sport 33 1.100.000 0,036 mld. 
Primării 57 2.800.000 0,16 mld. 
TOTAL 3.952 5.575.000 22 mld.  100% 

Sursa datelor: Baza de date cu proiecte a PNDL (MDRAP, 2014).  

                                                             
 

3 A se vedea raportul nostru final privind armonizarea strategiilor și a planurilor de investiți i  în 
infrastructură (parte a Componentei 1) și  raportul final privind îmbunătățirea criterii lor de 
prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii  locale (parte a Componentei 2), al doilea 
dintre aceste rapoarte fi ind transmis odată cu prezentul raport.  



 

 
 

14 

Ciclul programului PNDL  

30. Programul național de dezvoltare locală a fost aprobat prin Ordonanța de urgentă 
a guvernului nr. 28/2013. Împreună cu nota de fundamentare și cu normele metodologice 
de aplicare (Ordinul ministrului nr. 1851/2013), acest act legislativ instituie cadrul de 
elaborare și de punere în aplicare a PNDL. La acel moment, PNDL a reprezentat o expresie 
importantă a angajamentului noului guvern de a dezvolta infrastructura locală, așa cum se 
reflectă și în Programul de guvernare 2013-2016 (aprobat de parlament prin decizia nr. 
45/2012). De exemplu, unul dintre obiectivele principale definite pentru dezvoltarea 
regională a României este finanțarea unui pachet de servicii de bază pentru zonele rurale, 
incluzând drumuri, apă potabilă, canalizare, infrastructură socială etc., „care să asigure un 
standard minim de civilizație și confort".4 În continuare, documentul subliniază nevoia de a 
prioritiza proiectele de infrastructură publică pentru a contribui la dezvoltarea durabilă și 
echilibrată a României.5 
 
31. OUG 28/2013 definește trei subprograme, componente ale PNDL: Modernizarea 
satului românesc; Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor; și Infrastructură la nivel 
județean. Beneficiarii eligibili depind de subprograme: dacă primul subprogram vizează 
comunele (localitățile rurale), cel de-al doilea are în vedere orașele, iar ultimul județele. 
OUG 30/2014 și Ordinul ministrului MDRAP 919/2014 au inclus Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) în lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea din PNDL. Articolul 7 
din OUG descrie lista domeniilor de intervenție (similare „axelor” din programele finanțate 
de UE):  

 sisteme de alimentare cu apă și instalații de tratare a apei potabile;  

 sisteme (rețele) de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;  
 unități de învățământ (grădinițe, școli primare și gimnazia le, licee etc.); 

 unități sanitare din mediul rural (dispensare medicale, farmacii etc.);  
 drumuri publice (drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și / 

sau drumuri publice din interiorul localităților); 

 poduri, podețe și / sau punți pietonale; 
 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncționale, teatre; 
 platforme de gunoi; 

 piețe publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;  

 baze sportive; și 
 sediile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice din 

subordinea acestora.6 

Printre tipurile de lucrări eligibile se regăsesc atât realizarea de infrastructură nouă cât și 
extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente. În esență, prin intermediul 
                                                             
 

4 A se vedea Programul de guvernare 2013-2016, Capitolul 10 privind „Dezvoltarea și administrația”. 
5 Ibid. 
6 Ultima categorie (și anume sediile instituții lor publice) a fost introdusă prin OUG nr. 30/2014.  
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acestor condiții cu caracter general, PNDL are posibilitatea de a acoperi întregul portofoliu 
vast de proiecte ale MDRAP, respectiv atât intervențiile finanțate anterior (aflate în diverse 
stadii de finalizare), cât și investiții noi, derulate de toate tipur ile de beneficiari locali (de la 
consiliile locale din comune și orașe până la consiliile județene).   
 
32. Pe lângă obiectivul general de susținere a dezvoltării regionale a României, PNDL a 
încercat să integreze trei programe de investiții care au funcționat în trecut în mod 
independent:  

 Programul de infrastructură bazat pe Hotărârea Guvernului 577 /1997 a vizat 
modernizarea drumurilor comunale și conectarea satelor la sistemele de alimentare 
cu apă, la rețelele de canalizare și la rețelele de energie electrică și de telefonie. 
Înainte de a fi integrat în PNDL, acest program a fost gestionat de MDRAP (anterior 
MDRT) prin Direcția Lucrări Publice. Consiliile județene au jucat un rol principal prin 
centralizarea solicitărilor de finanțare de la toți potențialii beneficiari din județ și 
prin comunicarea lor către MDRAP; 

 Programul de dezvoltare a infrastructurii rurale, bazat pe Ordonanța Guvernului nr. 
7/2006 a avut, de asemenea, ca scop „dezvoltarea și modernizarea spațiului rural 
românesc […] prin legarea zonelor unde se aplică programul la rețeaua de drumuri, 
precum și prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de 
canalizare și epurare.”7 În forma sa inițială, acest program a fost gestionat de o 
comisie prezidată de premier, care a reunit reprezentanții a șase ministere, ai 
cancelariei prim-ministrului și ai Asociației Comunelor din România. Ministerul 
Transporturilor a fost responsabil pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
programului. 

 Programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, adoptate în 
temeiul Ordonanței Guvernului nr. 40/2006, au definit sectoare de intervenție 
speciale în anumite zone geografice (de exemplu „infrastructura de apă și ape uzate 
pentru bazinul râului Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești”).8 Alte proiecte 
au vizat diverse intervenții, de la cele pentru creșterea siguranței barajelor de pe 
râuri până la cele pentru instalarea unui sistem informatic integrat pentru sectorul 
mediului înconjurător și dezvoltarea durabilă a biosferei Delta Dunării. 

În plus, OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea PNDL a anulat „Programul privind reabilitarea și 
modernizarea a 10.000 km de drumuri de interes județean și de interes local”. Motivul 
menționat în nota de fundamentare oficială este că programul nu a primit finanțare și, ca 
atare, nu a finanțat niciunul dintre proiectele de investiții de la instituirea sa, în 2010.  
 
33. În esență, programul PNDL a reunit sub aceeași administrare și direcție strategică 
trei programe de investiții diferite, dar cu obiective asemănătoare. După cum a remarcat 

                                                             
 

7 A se vedea articolul 3 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2006. 
8 A se vedea articolul 2, l itera (c) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006. 
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guvernul, scopul acestei schimbări a fost „o utilizare mai eficientă a fondurilor publice 
printr-o implementare integrată a programelor de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural 
și urban".9 Într-adevăr, este logic ca programele guvernului central care vizează aceleași 
domenii de intervenție să fie reunite sub conducerea unei singure unități de proiectare și 
punere în aplicare, respectiv MDRAP. După cum a subliniat public MDRAP, PNDL nu a fost 
niciodată conceput ca un succesor al programului PNDI, în prezent închis, care s-a bazat pe o 
schemă de finanțare în cadrul căreia contractanții finanțau ei înșiși costul proiectului, iar 
acesta li se rambursa după finalizarea proiectului. Totuși, normele PNDL permit acordarea 
de finanțare altor proiecte demarate anterior în vederea finalizării lucrărilor începute, cu 
condiția ca aceste investiții să se alinieze cu prioritățile din PNDL și cu normele de 
eligibilitate.  
 
34. Partea negativă este că din cadrul legal al programului PNDL, inclusiv din normele 
de aplicare, lipsesc referințele clare privind posibilele sinergii și coordonarea cu alte 
fonduri. Programul nu reușește să opereze acele delimitări care ar duce la evitarea 
suprapunerilor și la eliminarea instrumentelor finanțate din fondurile europene, care au un 
cost mult mai redus pentru Guvernul României. Așa cum se arată în următorul subcapitol, 
programul PNDL se bazează pe o serie relativ largă de norme. Pe de o parte, acest fapt 
permite o mai mare flexibilitate a finanțării proiectelor. Pe de altă parte, este loc de mai 
multă meticulozitate și rigoare la evaluarea și selecția proiectelor pentru a crește 
transparența, obiectivitatea și impactul potențial al programului. Aceste argumente sunt 
prezentate mai detaliat în secțiunile următoare, care prezintă principalele etape ale derulării 
programului PNDL.  
 

Alocarea fondurilor PNDL către județe  
35. Pe baza alocării bugetare între ministere, astfel cum s -a convenit la nivel 
guvernamental și cum a fost aprobat de parlament, MDRAP stabilește bugetul total anual 
al PNDL. Ulterior, MDRAP alocă sumele pentru fiecare județ, subprogram și domenii de 
intervenție specifice, pe baza unui ordin al ministrului. Criteriile de alocare a sumelor între 
județe sunt descrise în anexa 2 la Normele metodologice ale PNDL.10 În rezumat, cele trei 
tipuri principale de criterii care determină alocarea fondurilor PNDL de la nivelul național 
către nivelul județean se referă la proiectele (nefinalizate) în derulare (număr și necesar de  
finanțare), la datele demografice (populația județului și suprafața) și la capacitatea 
financiară.  
 
36. În timp ce normele PNDL includ indicatori judicioși care permit să se decidă cu 
privire la alocarea finanțării pentru fiecare județ, în ceea ce privește metodologia mai este 
loc de îmbunătățiri. În primul rând, legea nu precizează cu claritate care dintre cele trei 
criterii principale trebuie luat în calcul la alocarea fondurilor, stipulând doar că „cel puțin 

                                                             
 

9 A se vedea nota de fundamentare oficială a OUG nr. 28/2013. 
10 A se vedea caseta 1. 
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unul [dintre ele] ar trebui să fie luat în considerare”.11 În al doilea rând, nu s-a definit 
ponderea criteriilor sau a subcriteriilor individuale în cadrul categoriilor principale (de 
exemplu, numărul de proiecte în desfășurare versus necesarul de finanțare a acestora). În al 
treilea rând, nu este clar cum s-ar putea măsura în practică anumiți indicatori, în special 
capacitatea unităților administrativ-teritoriale de cofinanțare a proiectelor de investiții. Un 
indicator care s-ar putea utiliza ar fi ponderea veniturilor nealocate ca parte din veniturile 
totale12, în lipsa unor angajamente clare (de exemplu, hotărâri ale consiliului local/județean 
de cofinanțare a anumitor investiții). În sfârșit, lipsesc și alți indicatori potențial relevanți. De 
exemplu, PNDL nu pare să țină seama de nivelul de dezvoltare al unui județ, măsurat ca PIB 
pe cap de locuitor (indicator utilizat pentru Programul Operațional Regional cu scopul de a 
decide distribuirea între cele opt regiuni de planificare ale României).   
 
37. Merită subliniat faptul că deciziile finale referitoare la alocarea fondurilor PNDL 
aparțin în întregime MDRAP. În cadrul acestui proces, se presupune că ministerul utilizează 
date colectate la nivel județean, furnizate fie în mod direct  de către autoritățile 
județene/locale, fie de alte organisme centrale (de exemplu, Ministerul de Finanțe). După ce 
ia o decizie cu privire la viitoarea alocare de fonduri, MDRAP o comunică consiliilor 
județene. Pe baza acestor așteptări, consiliile județene interacționează apoi cu autoritățile 
locale pentru a demara întocmirea unei liste a investițiilor care pot fi finanțate prin PNDL. Pe 
baza datelor disponibile în momentul respectiv, nu este clar dacă în acest stadiu MDRAP ia 
decizii numai cu privire la alocarea finanțării pentru fiecare județ sau cu privire și la alte 
aspecte. Articolul 8 din OUG nr. 28/2013 sprijină ultima variantă, prevăzând după cum 
urmează: „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice întocmește și aprobă 
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice repartizarea sumelor 
pentru Program, pe județe, pe fiecare subprogram și pe domenii specifice".13 Este la fel de 
neclar dacă MDRAP efectuează o selecție preliminară a proiectelor de investiții care 
urmează să fie incluse în PNDL, după cum sugerează articolul 9 alineatul (3), sau întocmește 
lista obiectivelor de investiții pe baza propunerilor făcute de autoritățile locale și județene, 
după cum sugerează articolul 9 alineatul (4) și normele metodologice.  
 

                                                             
 

11 Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/2013, Ordinul ministrului MDRAP nr. 1851/2013  
12 Pentru explicații detaliate ale acestei metodologii, a se vedea raportul Băncii  Mondiale din 2014 
privind „Identificarea modelelor de selecție a proiectelor pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020”. 
13 A se vedea OUG nr. 28/2013. 
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Caseta 1. Criteriile de alocare a bugetului PNDL 

 
Sursa: Normele metodologice ale PNDL (Ordinul ministrului MDRAP nr. 1851 / 2013 

 

 
 

Pregătirea propunerilor de proiecte și stabilirea priorităților la nivel județean  
38. Ulterior deciziei MDRAP de alocare orientativă a fondurilor PNDL pentru fiecare 
județ, consiliile județene întocmesc lista proiectelor propuse la nivel județean și local - 
atât investiții noi, cât și investiții în derulare/nefinalizate.14 În acest scop, autoritățile locale 
transmit propuneri consiliilor județene sau, în „situații justificate”, direct către MDRAP, 
după cum s-a permis recent prin articolul 3 din OUG 30/2014 și Ordinul ministrului MDRAP 
nr. 919/2014. Nu este clar ce înseamnă „situații justificate”, deși din interviurile din teren 
reiese că din ce în ce mai multe autorități locale ocolesc consiliul județean. Acest fapt 
supune personalul puțin numeros al DGDRI la presiuni și mai mari; subiectul este discutat în 
detaliu în raportul final privind criteriile de ierarhizare pentru PNDL, transmis în același timp 
cu acest raport.  
  
39. Normele metodologice ale PNDL includ un model clar de propuneri de proiecte, 
care se aplică atât investițiilor noi, cât și investițiilor în derulare. 15 În acest model trebuie 
completate: denumirea proiectului de investiții; denumirea solicitantului/autorității locale; 
amplasamentul proiectului; principalele caracteristici fizice; valoarea totală a investiției; 
                                                             
 

14 A se vedea articolul 9 alineatul (4). 
15 A se vedea anexa 2 la Normele metodologice ale PNDL.  

„Pentru repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe județe se are în 
vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: 
 
(1) Ponderea numărului de obiective de investiții aflate în derulare în fiecare județ, 
având în vedere: 

 Numărul de obiective de investiții aflate în derulare în fiecare județ din totalul 
investiți i lor aflate în derulare la nivel național; 

 Necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiți i  începute și 
nefinalizate raportat la necesarul  total de fonduri pentru finalizarea 
obiectivelor de investiți i  începute și nefinalizate de la nivel național . 
 

(2) Datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, având în vedere: 
 Ponderea numărului de unități administrativ-teritoriale din județ din totalul 

numărului de unități administrativ-teritoriale de la nivel național; 
 Ponderea populației județului raportată la populația totală a țării; 
 Ponderea suprafeței județului raportată la suprafața totală a țării . 

 
(3) Capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, luând în considerarer 
ponderea capacității unităților administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiți i .” 
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valoarea totală a costurilor eligibile care urmează să fie finanțate din PNDL; date referitoare 
la contractul tehnic (numărul de identificare a contractului, valoarea contractului etc.), iar 
pentru proiectele aflate în derulare, date referitoare la lucrările de construcții, procentul din 
proiect care a fost finalizat până la data respectivă și termenul-limită pentru finalizarea 
proiectului.  
 
40. În continuare, consiliile județene au la dispoziție 15 zile în care să transmită 
MDRAP lista investițiilor propuse, pe baza Anexei 3 la Normele metodologice ale PNDL.  În 
esență, aceasta constă într-un tabel în care sunt enumerate proiectele propuse spre 
finanțare prin programul respectiv într-un anumit an, clasificate în investiții noi și investiții în 
derulare, care sunt la rândul lor clasificate în funcție de subprogram (de exemplu, 
„modernizarea satului românesc”, „regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, 
„infrastructură la nivel județean”). Lista investițiilor propuse trebuie să fie însoțită de o notă 
de fundamentare în care să se explice modul în care fiecare consiliu județean a înțeles să 
ordoneze după prioritate proiectele înaintate de autoritățile locale.  Lista include atât 
propunerile înaintate de consiliile județene (de obicei pentru drumuri județene) precum și 
proiectele depuse de autoritățile locale, care pot acoperi o gamă mai largă de sectoare.   

41. În baza cadrului PNDL actual, consiliile județene prioritizează proiecte înaintate de 
autoritățile locale din jurisdicția lor pe baza a patru criterii posibile, dintre care „ar trebui 
folosit cel puțin unul”: 

 data semnării contractului de bunuri /lucrări /servicii, după caz; 

 stadiul fizic realizat (% finalizat); 
 populația deservită de obiectivul de investiție; și  

 procentul de cofinanțare de la bugetul local.  
 
42. La fel ca și criteriile PNDL de alocare a fondurilor între județe, criteriile curente de 
ierarhizare în vederea selecției intervențiilor din cadrul județelor sunt ambigue și cu 
caracter general. În consecință, consiliile județene dispun de o putere de decizie 
semnificativă cu privire la stabilirea priorităților de investiții în jurisdicția lor. În forma lor 
actuală, normele metodologice nu impun consiliilor județene să utilizeze toate cele patru 
criterii sus-menționate, ci doar să aleagă unul dintre ele. Aceasta poate însemna că un județ 
ar putea decide numai pe baza numărului de beneficiari, iar un altul, numai pe baza datei 
semnării contractului. În același timp, nu este clar cum ar trebui întrebuințat un anumit 
criteriu. De exemplu, un proiect semnat anterior prevalează asupra unuia mai recent sau 
invers? De asemenea, cum ar trebui să măsoare autoritatea locală populația deservită de o 
investiție specifică, de exemplu un drum local care face legătura cu un drum național? Ar 
putea fi vorba doar de populația unei comune sau de populația dintr-o zonă mult mai vastă 
(de exemplu, o zonă aflată la 20, 40 sau chiar 60 de minute de localitate). În plus, nu sunt 
definite ponderile acestor criterii.  
 

Selectarea, ierarhizarea și contractarea proiectelor de către MDRAP  
43. Pe baza listelor primite de la consiliile județene din România, MDRAP realizează 
selecția finală a proiectelor care vor beneficia de finanțare prin PNDL într-un anumit an. 
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Încă o dată, normele metodologice nu definesc un proces de selecție clar și transparent. 
Selecția finală trebuie să se bazeze pe propunerile primite de la consiliile județene și direct 
de la autoritățile locale și totodată pe „datele și evaluările specializate proprii [ale 
ministerului].”16 Nu este clar ce fel de date sunt utilizate în cadrul acestor evaluări. În același 
document se menționează că selecția este efectuată exclusiv de către MDRAP în cazul în 
care consiliile județene nu respectă termenul de 15 zile sau nu stabilesc prioritatea 
investițiilor pe baza cel puțin a unuia dintre cele patru criterii prevăzute de lege. Lista 
finalizată a intervențiilor este aprobată prin ordinul ministrului MDRAP și va cuprinde o 
anexă conținând lista completă a proiectelor (pentru fiecare dintre ele, în anexă se vor 
preciza denumirea unității administrativ-teritoriale, denumirea proiectului și suma alocată 
de la bugetul de stat). 
 
44. Există mici diferențe între cerințele aplicabile solicitanților de fonduri pentru 
proiecte în derulare și cele aplicabile solicitanților de fonduri pentru proiecte noi. În cazul 
primilor solicitanți, autoritățile locale trebuie să transmită MDRAP documente care să 
prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru 
finalizarea obiectivului de investiții și contractele de achiziții publice care au fost încheiate, 
inclusiv actele adiționale încheiate, după caz. După verificarea acestor documente, procesul 
poate continua cu faza de contractare. Pentru proiectele de investiții noi, beneficiarilor li se 
solicită să depună la MDRAP documentația tehnică corespunzătoare. În majoritatea 
cazurilor, este vorba despre studii de fezabilitate pentru intervențiile noi sau de 
documentația necesară pentru aprobarea intervențiilor (DALI17) la infrastructura existentă. 
Studiile de fezabilitate și DALI nu sunt eligibile pentru rambursare prin PNDL și trebuie să fi 
fost dezvoltate prin intermediul resurselor proprii ale solicitantului, în conformitate cu 
reglementările HG nr. 28/2008. HG 28/2013 revede, de asemenea, că documentația trebuie 
să dovedească respectarea de către proiectele propuse a standardelor de cost aplicabile. 
Însă standardele de cost sunt furnizate numai pentru drumurile județene, drumurile 
comunale și proiectele din sectorul apei. Nu sunt disponibile standarde de cost pentru 
proiectele din sectorul apei uzate, deoarece se consideră că pentru acest gen de proiecte 
sunt necesare soluții tehnice diferite de la caz la caz.18 
 
45. De curând au fost aduse unele modificări normelor metodologice ale PNDL cu 
scopul de a crește eficiența proceselor de evaluare și aprobare a propunerilor de proiecte 
noi. Până în iunie 2014, documentația tehnică va fi evaluată mai întâi de DGDRI din cadrul 
MDRAP, iar ulterior va fi transmisă Consiliului Tehnico-economic (CTE) din cadrul 
ministerului. Fără aprobarea oficială acordată de CTE, proiectele nu ar fi eligibile pentru 
finanțare. Făcând referire la capacitatea redusă a CTE de a evalua propunerile și la 

                                                             
 

16 Normele metodologice PNDL, articolul 9 alineatul (8). 
17 Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții .  
18 În practică, personalul tehnic al MDRAP utilizează o regulă empirică simplă la evaluarea proiectelor 
de canalizare, respectiv costul acestora trebuie să fie de cel mult 1,5 ori mai mare decât costul 
proiectelor echivalente din sectorul apei. 
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tergiversările apărute pe parcursul procesului, MDRAP a eliminat această etapă prin Ordinul 
ministrului nr. 1851/2013. În prezent, proiectele noi, preaprobate pentru finanțare prin 
PNDL, sunt supuse doar unei evaluări de către unitatea tehnică a DGDRI, care analizează în 
principal următoarele aspecte:  

 dacă documentația tehnică este completă și conformă cu HG nr. 28/2008;  

 dacă dosarul solicitantului include hotărârea consiliului județean /local de aprobare 
a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și de asigurare a cofinanțării 
necesare;  

 dacă cheltuielile sunt prezentate corespunzător și nu depășesc standardele de cost 
în vigoare. 

 
46. Personalul tehnic al DGDRI evaluează propunerile primite și, dacă este cazul, cere 
solicitanților să trimită clarificări sau să corecteze documentația depusă. Numai proiectele 
care răspund satisfăcător acestor solicitări pot trece în etapa de contractare, deși uneori 
acest proces poate dura câteva luni.  
 

Derularea 
47. După semnarea contractului dintre MDRAP și autoritățile locale, poate începe 
realizarea efectivă a proiectului. Etapele vor depinde de tipul proiectului, dacă este proiect 
nou sau dacă este proiect în derulare. În primul caz, beneficiarul fondurilor PNDL va trebui 
să organizeze proceduri de achiziție publică, în conformitate cu legislația aplicabilă (OUG 
34/2006). În unele cazuri, aceste proceduri durează mult timp - din cauza contestațiilor 
formulate în instanță, a lipsei ofertelor sau din alte motive specifice fiecărui proiect - fapt 
care poate duce la nefolosireafondurilor alocate într-un anumit an. Acest lucru se întâmplă 
deoarece PNDL nu este un program multianual, cum este cazul unui instrument finanțat de 
UE, ceea ce îi determină implicit pe solicitanți să ia în calcul proiecte de mai mică anvergură 
și mai ușoare, care pot fi duse la îndeplinire în 1-2 ani. Dacă proiectul este unul de 
continuare, iar lucrările de construcție au început deja într-un an anterior (prin PNDL sau 
prin alt program), beneficiarul poate să continue, de la caz la caz, angajamentul anterior 
încheiat cu furnizorii de servicii și cu contractanții.  
 
48. În special în cazul investițiilor noi, procesul necesar pentru începerea lucrărilor 
poate fi foarte dificil de parcurs într-un singur an bugetar, ceea ce reprezintă de fapt 
cadrul normal pentru PNDL. Figura de mai jos înfățișează pașii și timpul necesar pentru a 
demara o nouă investiție.  
 



 

 
 

22 

Figura 2. Calendar tipic pentru un nou proiect PNDL  
Calendar aproximatif
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49. Concluzia care se desprinde din schema prezentată mai sus este că pentru 
obiectivele de investiții noi, finanțate din PNDL într-un an, lucrările nu pot începe decât 
spre sfârșitul acelui an. Într-adevăr, după ce semnează contractul cu MDRAP, beneficiarii 
deschid procedurile de achiziții publice pentru serviciile de proiectare (pentru proiectul 
tehnic detaliat, de exemplu), pentru dirigintele de șantier, antreprenor, etc. În paralel, 
beneficiarii depun, de asemenea, documentele pentru eliberarea autorizației de construire. 
În baza experienței recente privind cadrul de achiziții publice din România, chiar și un 
proiect relativ mic, așa cum sunt proiectele vizate de PNDL, necesită minim trei luni (într-
uncaz fericit). Aceasta înseamnă că beneficiarul nu poate emite ordinul de începere efectivă 
a lucrărilor mai devreme de sfârșitul toamnei sau începutul iernii.  Lunile noiembrie și 
decembrie sunt de regulă friguroase în România, ceea ce împiedică înregistrarea progreselor 
în activități de construcție. Este un fapt care sugerează că este foarte dificil ca proiectele noi 
finanțate din PNDL să utilizeze fondurile alocate într-un singur an calendaristic, iar pe de altă 
parte, programul este conceput pe bază anuală. În lipsa programării bugetare multianuale, 
beneficiarii PNDL nu au nicio garanție că vor primi sprijin și în anii următori. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care există încă multe lucrări în desfășurare, care fie sunt întrerupte, 
fie avansează foarte încet, în timp ce PNDL continuă să finanțeze noi proiecte.  
 
50. Alți factori esențiali pentru reușita unei implementări lipsite de dificultăți se 
referă la procesarea cererilor de rambursare, după ce proiectul se pune în mișcare. În baza 
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normelor metodologice (articolele 16-17), beneficiarii depun cereri de rambursare mai întâi 
la consiliile județene, care apoi transmit la MDRAP o cerere consolidată pentru fiecare județ. 
Sistemul a fost ulterior modificat pentru a le permite beneficiarilor să solicite fonduri direct 
de la MDRAP, simplificând în esență procesul prin eliminarea unei etape. Unele consilii 
județene au raportat, totuși, că primăriile locale nu le trimit întotdeauna o copie a cererilor 
de rambursare transmise ministerului, fiind necesare cereri repetate pentru a se menține la 
curent. După ce aprobă cererile primite, ministerul transmite fondurile - în limitele anuale 
stabilite și pe baza dovezilor/documentelor primite („situații de lucrări”) direct către 
beneficiari. În sfârșit, beneficiarii transmit la MDRAP dovada plății furnizorilor de servicii 
(demonstrând, astfel, că fondurile primite au fost utilizate în scopul declarat).  
 
51. În plus, beneficiarii sunt responsabili de monitorizarea progresului lucrărilor și de 
efectuarea unor raportări periodice către consiliile județene și MDRAP. Fluxul rapoartelor 
este similar cu primul flux prezentat mai sus, al cererilor de finanțare: beneficiarii locali 
transmit toate documentele corespunzătoare investițiilor PNDL către consiliile județene; 
trimestrial, consiliile județene transmit la MDRAP o situație actualizată consolidată 
referitoare la progresul lucrărilor de construcție. La cerere, beneficiarii au obligația de a 
transmite la MDRAP orice document care are legătură cu proiectul finanțat.  La rândul său, 
MDRAP este responsabil de monitorizarea și controlul derulării programului. În această 
calitate, ministerul poate numi reprezentanți care, împreună cu omologii lor din cadrul 
Inspectoratului de Stat în Construcții, verifică exactitatea datelor raportate și le compară cu 
realitatea de pe teren. 
  

Etapa post-execuție 
52. Cadrul legal actual nu include niciun fel de detalii cu privire la cerințele din faza de 
post-execuție, și anume urmărirea evoluției proiectului după finalizare. Cel puțin în 
conformitate cu normele metodologice, după finalizarea lucrărilor efective, beneficiarul 
transmite la minister o copie a procesului-verbal de recepție. Dacă există o perioadă de 
garanție, în momentul expirării acesteia, autoritatea locală transmite din nou o copie a 
documentației („procesul verbal de recepție final”) către MDRAP. În afară de acest 
incovenient, cele două funcții principale din etapa ulterioară execuției oricărui program de 
investiții - și anume etapa de monitorizare și evaluare (M&E) și schimbul de cunoștințe - par 
să lipsească din evoluția PNDL. Cu alte cuvinte, nu există un proces oficial de evaluare a 
impactului investițiilor finalizate și niciun fel de eforturi instituționale de comunicare a 
bunelor practici între beneficiarii trecuți, prezenți și viitori ai fondurilor PNDL.   
 

Evaluarea portofoliului PNDL 2014 

53. Programului PNDL i s-a alocat un buget substanțial în 2014 , ceea ce a transformat 
programul (instituit de curând, la începutul lui 2013) în principala sursă de investiții 
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finanțate de la bugetul de stat pentru infrastructura locală. Bugetul total al PNDL în 2014 a 
fost de 2,3 miliarde RON (sau aproximativ 530 de milioane EUR). Pentru 2013, programului i 
s-au alocat inițial 492,94 milioane RON.19 Alocarea inițială pentru bugetul PNDL în 2015 s-a 
ridicat la aproximativ 1,6 miliarde RON (similar cu estimările Băncii Mondiale în raportul 
privind Îmbunătățirea criteriilor de prioritizare pentru proiectele PNDL).  
 
54. În plus, o practică relativ frecventă a fost aceea de a crește alocarea bugetară 
inițială pentru PNDL pe parcursul unui an, pe măsură ce se realizează economii în alte 
componente ale bugetului național. Acest lucru s-a întâmplat atât în 2013, cât și în 2014. 
De fapt, în 2014 au existat 3 alocări substanțiale în plus față de baza inițială  a PNDL. Cea de-
a treia a reprezentat 43 % din alocarea totală pentru 2014, iar cea inițială a reprezentat 32 
% din bugetul final de la sfârșitul lui 2014. Aceste cifre arată că majoritatea proiectelor nu 
respectă procesul standard de depunere la consiliile județene, fiind prezentate direct la 
MDRAP pe parcursul întregului an. 
 
55. Alocarea bugetului poate fi influențată de considerente politice pe termen scurt. 
Cea de-a treia alocare suplimentară se suprapune într-adevăr perioadei electorale. Așadar, 
ne putem întreba dacă agenda politică este forța motrice a programului în ansamblul său 
sau și a fiecărei alocări a bugetului.  
 
Tabelul 2. PNDL 2014 – alocări bugetare 

Alocare Data 
Alocare 
(RON) 

% din total 

Inițială martie 2014 750.360.763 32% 
Alocare 
suplimentară 1 

iulie 2014 
586.219.346 25% 

Alocare 
suplimentară 2 

septembrie 2014 

Alocare 
suplimentară 3 

octombrie/ noiembrie 
2014 

1.008.297.275 43% 

          Total 2.344.877.344 
Sursa datelor MDRAP 

După mărimea proiectelor 
56. În calitate de program principal finanțat de la bugetul de stat și gestionat de 
MDRAP, PNDL finanțează în principal proiecte de investiții de dimensiuni mici și medii. Pe 
baza metodologiei utilizate în raportul Băncii Mondiale din 2014 privind Modelele de 
selecție a proiectelor și utilizând definiția Ministerului de Finanțe pentru proiecte mari, 
proiectele PNDL au fost împărțite în următoarele categorii: proiecte mari (peste 100 

                                                             
 

19 A se vedea http://cursdeguvernare.ro/misterele-bugetului-1-2014-anul-in-care-fondurile-
europene-sunt-inlocuite-cu-bani-de-la-buget.html 
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milioane RON); proiecte mari spre medii (30 - 100 milioane RON); proiecte mici/medii spre 
mici (1,5 - 30 milioane RON); și proiecte foarte mici (mai puțin de 1,5 milioane RON).  
Proiectele foarte mici (mai puțin de 1,5 milioane RON) constituie 2,5% din portofoliul PNDL, 
în timp ce proiectele mici/medii spre mici reprezintă majoritatea proiectelor, cu o valoare 
medie de aproximativ 6 milioane RON (~1,4 milioane EUR). Atât proiectele foarte mici, cât și 
proiectele medii spre mici se încadrează în categoria „proiectelor mici”, conform OUG nr. 
88/2013, respectiv se situează sub pragul de 30 milioane RON.   
 
Tabelul 3. Portofoliul de proiecte al PNDL pe categorii de mărime*  

    Nr. de 
proiecte 

Valoarea 
medie a 
proiectului 
(RON) 

Valoarea 
totală a 
proiectelor 
(în RON) 

% din 
proiectele 
totale 
contractate 

Proiecte mici (<1.5 mil RON) 494 875.000 0,43 mld. 2,5% 

Proiecte medii (1.5 - 100 mil RON) 2.533 6.460.000 16,4 mld. 94% 

 
Proiecte medii spre mici (1.5 - 30 mil RON)  2.501  6.000.000  15 mld. 86% 

 
Proiecte mari spre medii (30 - 100 mil RON)  32  44.000.000  1.4bln   8% 

Proiecte mari (>100 mil RON) 4 133.000.000 0,53 mld. 3,5% 

TOTAL 3.031 5.700.000 17,4 mld. 100% 

Sursa datelor: Baza de date cu proiecte a PNDL (MDRAP, 2014) 

*Notă: Au fost luate în considerare numai acele proiecte pentru care a fost disponibilă o valoare totală a 
proiectului în baza de date MDRAP. Numărul total al proiectelor luate în considerare de PNDL este de 3 .952 (în 

decembrie 2014). 
 
57. În 2014, majoritatea proiectelor PNDL a primit alocări relativ mici – în medie, 
aproximativ 600.000 RON. Un procent de 47% dintre proiecte au primit mai puțin de 
300.000 RON și foarte puține (4,5%) au primit peste 2 milioane RON. Acest rezultat 
evidențiază diferența majoră dintre alocările bugetare alocate diverselor proiecte finanțate 
prin PNDL. Cea mai mare alocare pentru un proiect individual a fost de 15 milioane RON, 
pentru modernizarea drumului județean din Vrancea, DJ 205 D. Din datele MDRAP reiese că 
s-a realizat 35% din acest drum, care are o valoare totală foarte mare (165 de milioane 
RON). La cealaltă extremă, Comuna Țepu din județul Galați a primit doar 2.436 RON pentru 
finalizarea sistemului de canalizare, care fusese finanțat și în 2013 tot prin PNDL; cu alte 
cuvinte, sistemul era aproape de finalizare, fiind necesară o ultimă plată de valoare foarte 
mică.  
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Figura 3. PNDL 2014 - repartizarea proiectelor în funcție de alocarea bugetară din 2014  

 

 

După sector 
58. MDRAP a pus la dispoziția Băncii Mondiale o bază de date conținând 
caracteristicile principale ale tuturor proiectelor incluse în PNDL pentru finanțare 
începând cu sfârșitul lunii noiembrie 2014. Drumurile (județene și comunale) au 
reprezentat de departe cel mai important sector finanțat prin PNDL în 2014, primind peste 
55% din bugetul total al programului, urmate de sectorul de apă și ape uzate (cele două 
componente primind peste 22% și, respectiv, 16%). Tabelul și figura de mai jos prezintă în 
sinteză alocarea PNDL în funcție de sector în 2014, evidențiind faptul că principalele 
priorități au fost, într-adevăr, în conformitate cu obiectivul mai amplu al programului, 
menționat și în Programul de guvernare 2013-2016, și anume crearea unui pachet de 
infrastructură de bază pentru localitățile din România (în special în ceea ce privește 
drumurile, apa și canalizarea). 
 
Tabelul 4. Alocarea PNDL pe sectoare, 2014 

Sector Nr. de proiecte Suma (RON) 
% din bugetul 
pentru 2014 al 

PNDL 

Drumuri 2058 1.307.207.209 55,75% 
Apă 860 517.292.048 22,06% 
Canalizare 527 336.587.069 14,35% 

Educație 195 63.927.597 2,73% 
Poduri 145 60.884.001 2,60% 
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Sector Nr. de proiecte Suma (RON) 
% din bugetul 
pentru 2014 al 

PNDL 

Cultură 40 17.073.222 0,73% 
Primării 57 16.083.087 0,69% 
Piețe 19 13.128.019 0,56% 

Structuri sportive 33 8.517.931 0,36% 
Conducte 16 2.736.355 0,12% 

Platforme de 
gunoi 1 940.846 0,04% 

Turism 1 500.000 0,02% 
Total 3.952 2.344.877.384 100% 

Sursa datelor: Baza de date MDRAP pentru PNDL 2014 

 

Figura 4. Alocările PNDL în 2014 s-au axat în principal pe drumuri și pe sectorul de apă/ape uzate 

 
Sursa datelor: Baza de date MDRAP pentru PNDL 2014 
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Figura 5. Alocarea bugetară medie din PNDL pe sectoare, 2014 

 
Sursa datelor: MDRAP (2014) 

 

După stadiul execuției (investiții în desfășurare versus investiții noi) 
59. Alocările bugetare între investiții noi și investiții în derulare sugerează că tendința 
îngrijorătoare de a începe lucrări noi înainte de a le finaliza pe cele aflate în derulare a 
continuat în 2014. Într-adevăr, numărul proiectelor noi este relativ mai mare decât numărul 
proiectelor în derulare care au beneficiat de alocări PNDL în 2014 (53% dintre investițiile 
finanțate sunt noi). Proiectele în derulare au primit numai 65% din alocarea bugetară. Este 
un procent relativ scăzut, având în vedere nevoile financiare semnificative ale proiectelor pe 
parcursul fazei de derulare, prin comparație cu faza incipientă, care include, în general, 
finanțarea soluției tehnice detaliate și, eventual, o primă etapă limitată a lucrărilor. Însă 
acest tipar nu este omogen la nivelul tuturor sectoarelor, după cum se poate observa din 
tabelul de mai jos. 
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Tabelul 5. Portofoliul PNDL în funcție de sector și de situația investiției (în derulare versus noi), 
2014 

 Sector 

Investiții în derulare Investiții noi 

Număr 
total de 
proiecte 

Alocare totală 
PNDL 2014  

Număr 
de 
proiecte 

Alocare PNDL 
2014 (RON) 

% din 
total 

Număr 
de 
proiecte 

Alocare 
PNDL 2014 
(RON) 

% din 
total 

(RON) 

Drumuri 730 727.188.590 55,6% 1328 580.018.619 44,4% 2058 1.307.207.209 

Apă 613 440.960.656 85,2% 247 76.331.392 14,8% 860 517.292.048 

Canalizare 305 268.164.078 79,7% 222 68.422.991 20,3% 527 336.587.069 

Educație 75 31.410.299 49,1% 120 32.517.298 50,9% 195 63.927.597 

Poduri 77 43.973.859 72,2% 68 16.910.142 27,8% 145 60.884.001 

Cultură 9 8.997.011 52,7% 31 8.076.211 47,3% 40 17.073.222 

Primării 15 7.471.334 46,5% 42 8.611.752 53,5% 57 16.083.087 

Piețe 2 2.932.528 22,3% 17 10.195.491 77,7% 19 13.128.019 

Structuri 
sportive 

21 5.298.632 62,2% 12 3.219.299 37,8% 33 8.517.931 

Conducte 2 337.000 12,3% 14 2.399.355 87,7% 16 2.736.355 

Platforme 
de gunoi 

- - - 1 940.846 100,0% 1 940.846 

Turism 1 500.000 100,0% - - - 1 500.000 

Total 1.850 1.537.233.988   2.102 807.643.396   3.952 2.344.877.384 

Sursa datelor: Baza de date MDRAP pentru PNDL 2014 
 
60. Acest fapt semnalează una dintre principalele probleme ale actualului PNDL: în 
lipsa unor criterii de selecție și de prioritizare clare și riguroase (nu doar pentru noile 
proiecte, ci și pentru selecția între proiectele noi și cele în derulare), portofoliu l de 
proiecte a continuat să se extindă. În rezerva de proiecte intră proiecte noi, în timp ce 
investițiile în derulare avansează într-un ritm foarte lent din cauza lipsei de resurse, 
confruntându-se cu riscul de degradare și cu apariția unor costuri mai r idicate decât cele 
estimate inițial. MDRAP și autoritățile județene au susținut în mod repetat că România ar 
trebui să acorde prioritate finalizării lucrărilor începute, în loc să demareze noi lucrări. 
Numărul și valoarea proiectelor în derulare ar trebui să fie luate în calcul la calcularea 
alocării fondurilor de către MDRAP între județe, în timp ce rata de finalizare procentuală a 
proiectelor ar trebui să constituie unul dintre cele patru criterii de ordonare a proiectelor 
după prioritate în interiorul unui județ (deși, după cum s-a observat în secțiunea precedentă, 
aceste criterii continuă să se aplice într-un mod vag și subiectiv). Cu toate acestea, în 
practică PNDL a continuat să finanțeze investiții noi (în cursul anului 2014 fiind demarate 
peste 2.100 de noi proiecte), în pofida portofoliului extrem de consistent de proiecte în 
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derulare. Această situație are ca efect înmulțirea proiectelor restante, de aceea este absolut 
necesar ca factorii de decizie să identifice soluții pentru o alocare a fondurilor  mai eficientă 
și cu un impact mai puternic. 
 
Figura 6. PNDL a continuat să finanțeze numeroase proiecte noi în majoritatea sectoarelor (număr 
de proiecte, 2014) 

Sursa datelor: Baza de date MDRAP pentru PNDL 2014 

 
61. Un calcul simplu arată că este vital să se dea dovadă de mai multă rigurozitate în 
procesul de gestionare a portofoliului de proiecte în continuare al PNDL.  Este important de 
reținut că valoarea totală a celor 3.952 de proiecte ale PNDL (atât noi, cât și în derulare) 
este de aproximativ 22 de miliarde RON (sau 5 miliarde EUR). Presupunând că bugetul anual 
pe care PNDL îl va avea la dispoziție este similar cu alocarea primită la începutul anului 2014 
(și anume aproximativ 1,5 miliarde RON în total, inclusiv fondurile pentru plata cheltuielilor 
efectuate în cursul anului anterior), vor fi necesari cel puțin 15 ani pentru a finaliza cele 
aproximativ 4.000 de proiecte cu contracte de finanțare în baza PNDL (sau aproximativ 10 
ani dacă s-ar lua ca bază de calcul bugetul din 2014 incluzând toate alocările suplimentare). 
Evident, acest calendar de execuție nu este nici eficient, nici realist; cu toate acestea, nu 
există dovezi clare că Guvernul are intenția de a „îngheța” sau cel puțin de a încetini 
finanțarea noilor investiții. În plus, dovezile empirice sugerează că numărul 3.952 nu include 
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toate proiectele în derulare finanțate anterior de către MDRAP, astfel încât este foarte 
posibil ca numărul investițiilor în derulare să fie chiar mai mare.  
 
62. Mai mult, dintre proiectele în derulare, cel puțin 1.188 (cele pentru care sunt 
disponibile date) aveau o rată de finalizare mai mică de 1 %. În esență, aceasta înseamnă 
că majoritatea proiectelor în derulare pot fi considerate de facto ca fiind proiecte noi, 
deoarece prezintă o rată de finalizare foarte scăzută. Evident, acest fapt poate conduce la 
apariția unui stoc uriaș de proiecte restante de-a lungul timpului. 
 

După localizarea geografică 
63. Alocarea PNDL în 2014 pe județe s-a ridicat, în medie, la 57 milioane RON 
(aproximativ 12,7 milioane EUR), însă au existat diferențe între diverse regiuni ale țării.  
Hărțile de mai jos prezintă aceste diferențe în funcție de numărul și valoarea proiectelor din 
fiecare județ. Cea mai mică alocare financiară a fost primită de județul Alba (32,6 milioane 
RON sau 1,39% din bugetul total al PNDL), în timp ce județul Olt a primit cea mai consistentă 
alocare (91 de milioane RON sau 3,91% din bugetul total al PNDL), adică aproximativ de trei 
ori mai mult. Este adevărat că PIB-ul pe cap de locuitor în județul Alba este de 5.900 
EUR/locuitor, comparativ cu 3.700 EUR/locuitor în Olt, deși acest lucru în sine nu justifică 
alocarea unor fonduri de trei ori mai mari județului Olt. În pofida acestor exemple extreme, 
marea majoritate a alocărilor județene (73%) variază între 2 și 3% din alocarea totală PNDL 
pentru fiecare județ, pentru totalitatea proiectelor (adică atât investiții noi, cât și aflate în 
derulare).  
 
Figura 7. PNDL 2014 – numărul total al proiectelor, pe județe 

 
Sursa datelor: Baza de date MDRAP PNDL (2014) 
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Figura 8. PNDL 2014 – alocările bugetare totale, pe județe 

 
 Sursa datelor: Baza de date MDRAP PNDL (2014) 

 
64. Este interesant faptul că există diferențe semnificative între  județe în ceea ce 
privește tipul de proiecte pe care au decis să le finanțeze, unele dintre ele exprimând o 
preferință clară în favoarea finalizării investițiilor în derulare pentru a consolida astfel o 
bună practică. De exemplu, județul Vaslui a primit 50,4 milioane RON, investind 48,6 
milioane RON în proiecte în derulare; în mod similar, județul Vâlcea a primit 78,7 milioane 
RON, dintre care 75,4 milioane RON (96%) au fost direcționate către investiții în derulare. 
Prin comparație, printre județele care au alocat cea mai mare parte a fondurilor demarării 
de proiecte noi se numără: Galați (75% din totalul fondurilor a fost alocat în favoarea unor 
proiecte noi), Caraș-Severin (68%), Alba (68%), Satu Mare (66%) și Tulcea (59%).  
 
65. Raportul din Componenta 2 „Criteriile de prioritizare pentru proiectele de dezvoltare 
a infrastructurii locale propune o serie de criterii (de exemplu, nevoia de investiții, nivelul de 
dezvoltare, sustenabilitatea financiară, etc.) pentru alocarea fondurilor PNDL.   
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Capitolul III: Principalele probleme legate de calitatea 
proiectelor PNDL  

Aspecte generale privind calitatea proiectelor în România  

66. În România, calitatea îndoielnică a proiectelor este binecunoscută , problemele cu 
care se confruntă țara în această privință fiind evidențiate în numeroase rapoarte. 
Consecințele unei astfel de situații, recunoscute, de asemenea, pe scară largă, includ rate de 
absorbție reduse (în special pentru programele finanțate de UE), întârzieri în fazele de 
achiziție și execuție, soluții tehnice sub nivelul optim, diferențe mari între proiect și 
realitatea de pe teren, etc. Următoarele secțiuni trec în revistă aceste aspecte care sunt 
relevante și pentru proiectele PNDL, bazându-se pe evaluările anterioare efectuate de către: 
organismele naționale responsabile de realizarea proiectelor de investiții finanțate de la 
bugetul de stat, inclusiv MDRAP (pentru locuințe sociale; infrastructură socială, culturală și 
sportivă; alimentare cu apă și evacuarea apelor reziduale; izolare termică, etc. 20); Agențiile 
de Dezvoltare Regională (ADR) și autoritățile de management pentru diferite programe 
operaționale 2007-2013 (a se vedea rapoartele anuale privind punerea în aplicare21). Mai 
ales raportul Băncii Mondiale din 2014 intitulat „POR 2.0: asistență pentru solicitanții și 
beneficiarii de fonduri prin Programul Operațional Regional 2014-2020” cuprinde o evaluare 
aprofundată a acestor aspecte și oferă soluții potențiale.  
 

Deficiențe legate de modelul programului și de gestionarea acestuia 
67. În primul rând, autoritățile de management pentru programele de investiții nu au 
alocat suficientă atenție consolidării capacității administrative a beneficiarilor potențiali 
(în special autoritățile locale). Serviciile de asistență tehnică nu au fost direcționate într-o 
manieră suficientă către personalul tehnic, iar uneori dezvoltarea capacității a avut loc prea 
târziu (de exemplu, atelierele privind achizițiile publice au fost organizate prea târziu, după 
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 66/2011). Acest aspect a înrăutățit situația 
deja gravă generată de lipsa competențelor necesare pentru conceperea și gestionarea 
programului la nivelul administrației locale. Autoritățile locale susțin că se confruntă cu 
constrângeri semnificative în ceea ce privește atragerea de personal calificat, ca urmare a 
nivelului salarial scăzut și a blocării angajărilor, aceasta fiind eliminată cu puțin timp în 
urmă. 
 
68. De asemenea, au existat deficiențe în ceea ce privește consolidarea capacității 
administrative a autorităților pentru program și a organismelor intermediare. Aceste 
deficiențe au generat de multe ori o comunicare ineficientă cu beneficiarii, proceduri 
neclare și deseori excesiv de birocratice (inclusiv în ceea ce privește formularele financiare), 
întârzieri semnificative la evaluarea și contractarea proiectelor, rambursarea cu întârziere și 

                                                             
 

20 Pentru detalii, a se vedea http://www.mdrt.ro/ro/lucrari-publice/-3144 
21 Pentru detalii, a se vedea http://www.fonduri-ue.ro/documente-suport/rapoarte 
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la o dată neprevizibilă a cheltuielilor efectuate de autoritățile locale, etc. În plus, întârzierile 
înregistrate la elaborarea documentelor programului, a ordinului privind cheltuielile eligibile 
(OCE) și în legătură cu procedurile de plată și rambursare au contribuit la crearea unui cadru 
contractual insuficient și inechitabil pentru beneficiari (de exemplu, unele autorități locale 
au beneficiat de un nivel de prefinanțare mai ridicat decât altele, iar regulile s-au modificat 
în mod repetat pe parcursul perioadei de programare 2007-2013).  
 

Probleme legate de proiectele tehnice  
69. Deseori, documentațiile tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură  
nu au fost în concordanță cu legislația actuală, existând deficiențe clare în materie de 
calitate. Printre problemele cele mai frecvente se numără: lipsa descrierii tehnice pentru 
diferite specializări (de exemplu, arhitectură, rezistență, canalizare, etc.), estimări 
cantitative și valorice nerealiste și necorelate cu nevoile identificate și expertiza tehnică, 
lipsa actelor de proprietate pentru terenuri și clădiri și informații inconsecvente privind 
aspectele legate de proprietate în cadrul cererilor de finanțare a proiectelor etc. În plus, 
proiectele cuprindeau informații neclare și incomplete legate de obiective, activități și 
particularități. Obiectivele proiectului nu erau definite corespunzător sau nu erau ușor de 
măsurat,22 ceea ce creează probleme beneficiarilor atunci când trebuie să monitorizeze și să 
evalueze rezultatele sau să dovedească faptul că o anumită investiție și-a atins obiectivele 
stabilite. 
 
70. În același timp, bugetele și estimările privind resursele umane și cele de timp s-au 
dovedit deseori nerealiste și nu au fost suficient de detaliate. Resursele previzionate 
pentru faza de execuție au fost deseori subestimate, iar pentru unele activități nici măcar nu 
erau incluse. De exemplu, omiterea procentului de 10% din bugetul total al proiectului 
pentru cheltuieli excepționale și neprevăzute în devizul general a avut consecințe grave 
pentru mulți beneficiari, precum cheltuieli neeligibile, probleme de lichiditate și pierderi 
financiare. Actele adiționale la contractele de finanțare și de execuție, încheiate frecvent și 
în mod repetat, au generat și mai multe întârzieri și dificultăți în legătură cu derularea 
proiectelor. În special în 2012-2013, au fost aplicate numeroase corecții financiare de către 
diferite autorități de audit și control care au observat nereguli (ulterior, unele dintre acestea 
au fost „iertate” de administrația centrală, în cazurile în care s-a constatat că beneficiarul de 
fonduri UE nu este vinovat). 
 

Probleme legate de achizițiile publice  
71. Documentația de atribuire era deseori incompletă, depășită și neconformă cu 
starea și cerințele obiectivelor de investiție.  În unele cazuri, s-a întâmplat chiar ca diferite 
secțiuni ale aceleiași documentații de atribuire să fie contradictorii. Lipsa oricărei dispoziții 
care să permită sau chiar să impună ofertanților să viziteze amplasamentul proiectului a 

                                                             
 

22  Un descriptor folosit mai frecvent pentru obiective este SMART (speci fic, măsurabil, realizabil, 
realist și  cu termen precis). 
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generat deseori formularea unor propuneri inadecvate care nu cuprindeau informații 
complete. În câteva cazuri grave, unele contracte de lucrări publice nu au respectat termenii 
de referință pentru procedurile respective (de exemplu, se depunea o ofertă fără 
subcontractanți, însă subcontractarea era totuși posibilă într-o fază ulterioară a proiectului 
conform condițiilor contractuale). Aceste deficiențe au crescut și mai mult riscul de apariție 
a cheltuielilor neeligibile (de exemplu, atunci când cheltuielile excepționale și neprevăzute 
nu erau incluse în termenii de referință). 
 
72. Alte probleme au rezultat din criterii și proceduri de selecție inadecvate.  Criteriul 
pentru care s-a optat cel mai des a fost prețul cel mai scăzut, acesta  atrăgând ofertanți cu 
prețuri foarte mici, interesați doar să câștige contractul. Fără a contesta importanța 
criteriului, trebuie menționat că acesta poate să determine întârzieri semnificative și 
costisitoare dacă nu există dovezi concludente privind capacitatea tehnică și financiară a 
firmelor. Timpul necesar pentru finalizarea lucrărilor a fost deseori utilizat drept criteriu de 
evaluare în documentația de atribuire, însă a dus și la depunerea unor propuneri nerealiste 
care au generat excluderea potențială a unor ofertanți serioși. În plus, documentele 
justificative privind garanțiile de participare la licitație și de bună execuție nu erau incluse 
întotdeauna în documentația depusă. Raportul privind procedurile de achiziții nu justifică 
întotdeauna clar selectarea ofertantului câștigător sau respingerea altor propuneri. Astfel, 
nu rareori s-a întâmplat să fie selectate companii ce s-au dovedit ulterior incapabile să 
deruleze lucrările în conformitate cu propunerile depuse și care în cele din urmă au întârziat 
finalizarea lucrărilor și/sau au solicitat mai multe fonduri. Dacă, în urma acordării unei 
perioade suplimentare, termenul nou depășea îl depășea pe cel cuprins în propunerea 
ofertantului clasificat pe locul al doilea, avea loc o încălcare a principiului tratamentului egal 
și nediscriminatoriu al participanților la procedurile de achiziții publice.  
 
73. Probabil cea mai mare deficiență a cadrului de achiziții a constat în întârzierile 
frecvente cu care erau semnate contractele publice din cauza numeroaselo r contestații 
depuse de ofertanții necâștigători, deseori fiind necesară repetarea procedurilor.  În alte 
cazuri, a fost chiar necesară selectarea unui alt contractant sau aplicarea unor soluții tehnice 
diferite, ceea ce a dus la creșterea riscurilor legate de execuția proiectului. Dacă lucrările și 
valorile suplimentare nu intră sub incidența termenilor de referință sau a unui act adițional, 
cheltuielile aferente pot fi considerate neeligibile de către autoritățile de management 
pentru programe.  
 

Probleme legate de execuția proiectelor  
74. În faza de execuție, principalele provocări apar din cauza neconcordanțelor dintre 
documentația proiectului și situația de pe teren.  Acestea determină și mai multe întârzieri 
în graficul de execuție, raportat la calendarul convenit al proiectului. Lipsa unui sistem 
eficient de raportare pentru dirigintele de șantier și calitatea slabă a studiului de fezabilitate 
și/sau a proiectului tehnic au dus deseori la necesitatea încheierii unor acte adiționale la 
contractele de execuție, ceea ce a determinat creșterea valorii acestora, cu încălcarea 
cerințelor legale. Calitatea slabă a lucrărilor efectuate de către contractanții selectați sau 
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achiziționarea de produse cu caracteristici și randamente inadecvate sporesc riscul de 
apariție a cheltuielilor neeligibile pentru beneficiari.  

75. După cum s-a menționat anterior, unele dintre provocările legate de faza de 
execuție a proiectului sunt generate și de problemele privind capacitatea internă.  
Majoritatea autorităților publice se confruntă cu o lipsă permanentă sau temporară a 
personalului tehnic esențial. Este posibil ca personalul să nu dispună de competențele 
necesare pentru execuția proiectului, să demonstreze o cunoaștere nesatisfăcătoare a 
cerințelor legale și a programelor specifice de investiții, contribuind la comunicarea 
defectuoasă din cadrul echipei proiectului și la lipsa generală de motivație.  

Evaluarea cererilor din cadrul PNDL  

76. În perioada iulie 2014 – aprilie 2015, o echipă a Băncii Mondiale formată din 
experți tehnici a evaluat un eșantion format din 289 de cereri (studii de fezabilitate). 
Întreaga documentație a fost pusă la dispoziție de către MDRAP și eșantionată conform 
metodei propuse în raportul inițial de activitate corespunzător acestei componente 
(înaintat la 25 iulie 2014).23 În ceea ce privește procesul efectiv de examinare a 
documentațiilor tehnice, acesta a fost propus în raportul intermediar și raportul final 
privind criteriile de prioritizare (tot în cadrul componentei 2).24  
  
Figura 9. Schemă referitoare la examinarea tehnică a documentelor proiectului  

Is the project recommended for financing?
• Full pool of applications
• Basic criteria applied for screening out projects that are not recommended for financing
• Initial decision on whether a particular project proposal should move forward

Could the project be financed from EU Funds?
• Pool of “financeable” applications
• If a project fits the eligibility criteria of particular EU 

programs, it is recommended to pursue financing 
through those instruments

Project is not recommended for financing (neither EU, 
nor PNDL funds)

YES NO

YES NO

Which EU program could 
finance the intervention?

For example:

• Roads that connect to TEN-
T network  Regional 
Operational Programme

• Water supply/sewage 
systems for localities 
between 2,000-10,000 
National Rural 
Development Programme

Could the project be financed through the state-funded PNDL?

• Conformity (technical documentation fulfills GD 28/2008 requirements)
• Eligibility (project objectives/activities are aligned with PNDL requirements)

YES NO

What adjustments would be (further) 
needed to the proposal to make it 
“financeable” under the PNDL?

• Conformity (e.g., permits, etc.)
• Eligibility (e.g., objectives, activities)
• Technical aspects (e.g., omissions in 

the design, etc.)

Is the project a priority?

• Prioritization criteria* developed
• Selection model applied (e.g., 

scoring)

*Note: Full prioritization model is 
presented in a separate chapter  

                                                             
 

23 A se vedea Anexa […] pentru metodologia de selectare propusă  
24 A se vedea raportul intermediar (înaintat în data de 26 septembrie 2014) și raportul final (înaintat 
în data de 23 decembrie 2014) privind „Criteriile îmbunătățite de ordonare în funcție de priorități 
pentru proiectele PNDL” 
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77. Figura de mai sus prezintă succint principalele etape propuse pentru a analiza 
proiectele depuse în vederea obținerii de finanțare prin PNDL.  Grila completă de analiză 
este inclusă în anexa 3, iar paragrafele de mai jos oferă o descriere succintă a fiecărei etape 
propuse. Este important să subliniem că, în această fază a colaborării cu MDRAP, echipa 
Băncii Mondiale s-a concentrat doar asupra următoarelor întrebări:  

i. Proiectul poate fi finanțat?  

ii. Proiectul poate fi finanțat din fonduri UE și, dacă da, din ce program operațional?  

iii. Proiectul ar putea fi finanțat din PNDL, cu fonduri de la bugetul de stat (de exemplu, 
corespunde cerințelor de conformitate și eligibilitate ale programului)? Ce ajustări 
sunt necesare, dacă este cazul, pentru a asigura că un proiect propus poate să 
beneficieze de finanțare din PNDL? 

Așadar, pentru celelalte rapoarte ce trebuie depuse în cadrul componentei 1 a acestei 
colaborări mai ample (în martie și august 2015, pentru produsul livrabil intermediar și 
respectiv produsul livrabil final) se vor aplica criteriile și se va răspunde la o întrebare 
suplimentară esențială: proiectul propus este o prioritate? 
 

Etapa 1: Proiectul ar trebui să fie luat în calcul pentru finanțare? 
78. În primul rând, procesul de evaluare încearcă să determine nevoia de bază pentru 
un anumit proiect, respectiv dacă un proiect ar trebui să fie luat în considerare pentru 
finanțare. Această etapă nu își propune să stabilească criterii de eligibilitate extrem de 
restrictive. Scopul este mai degrabă de a asigura direcționarea unor fonduri limitate către 
proiecte ce pot să contribuie cu adevărat la îndeplinirea unui număr de obiective stabilite. 
De exemplu, master planurile regionale pentru sectorul apei indică faptul că ar trebui să se 
pună accentul asupra aglomerărilor sau clusterelor cu echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de 
2.000 de persoane pentru proiectele privind evacuarea apelor reziduale și asupra 
localităților cu echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de 50 de persoane pentru proiectele de 
alimentare cu apă. În cazul drumurilor județene și comunale, proiectele de reabilitare și 
întreținere au de obicei o rentabilitate economică mai mare decât investițiile noi.  Așadar, 
prioritatea finanțării ar trebui să fie reabilitarea. Investițiile în proiecte noi, precum 
construirea unor drumuri de legătură esențiale care în prezent nu există, sau a șoselelor de 
centură necesare din motive de siguranță a drumurilor pot fi analizate pe baza beneficiilor 
socio-economice.  
 

Etapa 2: Proiectul este eligibil pentru finanțare din fonduri UE? 
79. În al doilea rând, cadrul propus urmărește să stabilească măsura în care proiectul 
poate fi eligibil pentru finanțare din fonduri UE, ceea ce este preferabil de obicei, date 
fiind condițiile de finanțare mai favorabile. Programele operaționale sunt întocmite în 
coordonare cu guvernul în baza anumitor criterii.  Doar autoritatea de management pentru 
programul operațional respectiv poate să stabilească în ce măsură proiectul este, în cele din 
urmă, eligibil sau nu, însă solicitanții ar trebui să fie îndrumați și încurajați să urmeze 
această cale înainte de a solicita sprijin prin PNDL.  
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80. Pentru a evalua măsura în care un proiect este adecvat pentru programele 
operaționale, se iau în considerare mai multe criterii de bază care, în prezent, sunt 
elaborate în variantă preliminară pentru perioada 2014-2020. În cazul drumurilor 
județene, un criteriu major pentru stabilirea eligibilității proiectului pentru programul 
operațional regional 2014-2020 îl reprezintă legătura efectivă dintre drumul respectiv și 
rețeaua TEN-T. În cazul drumurilor comunale, ținta pentru PNDL ar trebui să fie proiectele 
mai mici (drumuri sub 5km), proiectele mai mari fiind recomandate pentru finanțare din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În cazul proiectelor de alimentare 
cu apă și evacuare a apelor uzate, prima verificare stabilește dacă acestea se află pe lista 
proiectelor prioritare pentru PO Infrastructură Mare 2014-2020. Dacă se regăsesc, 
proiectele urmează să fie recomandate pentru finanțare în cadrul acestui program 
operațional. Dacă proiectul este inclus în master planul regional pentru sectorul apei, însă 
nu se află pe lista proiectelor prioritare pentru PO Infrastructură Mare 2014-2020, poate fi 
recomandat pentru finanțare în cadrul PNDR.  
 

Etapa 3: Proiectul ar putea să fie finanțat prin PNDL? 
81. În această fază ar trebui să ajungă doar proiectele evaluate ca fiind în general 
finanțabile și care, în același timp, sunt considerate neeligibile pentru finanțare din 
fonduri UE. În prezent, MDRAP efectuează doar o verificare succintă a conformității și 
eligibilității pentru propunerile depuse în vederea finanțării prin PNDL, în baza unui 
formular care nu este pus la dispoziția solicitanților. Această listă de verificare poate să fie 
(i) îmbunătățită pentru a reflecta toate cerințele legale și criteriile de eligibilitate pentru a 
beneficia de fonduri din PNDL și (ii) făcută publică, astfel încât solicitanții să înceapă să se 
ocupe de tot ceea ce este necesar pentru ca propunerile lor să fie complete și conforme cu 
prevederile legale în vigoare.  
 
82. Anexa 5 cuprinde o listă de verificare actualizată care ajută DG RDI să 
îmbunătățească procesul de verificare a eligibilității și conformității.  Recomandările nu au 
rolul de a îmbunătăți calitatea tehnică a documentației (de exemplu, alegerea unor soluții 
tehnice mai bune/mai ieftine, etc.), ci au în vedere doar bunele practici ce trebuie urmate 
pentru a asigura conformitatea administrativă deplină și eligibilitatea propunerilor depuse.  
 

Etapa 4: Proiectul reprezintă o prioritate ce ar trebui finanțată din fondurile PNDL? 
83. Ultima etapă ar trebui să fie prioritizarea proiectelor, respectiv confirmarea 
faptului că proiectul îndeplinește criteriile de prioritate, ceea ce este, însă, imposibil în 
această fază a proiectului Băncii Mondiale, după cum s -a explicat mai sus. Raportul final 
din cadrul componentei 2 privind „Criteriile îmbunătățite de prioritizare pentru proiectele 
PNDL,” înaintat MDRAP concomitent cu prezentul raport, cuprinde o primă propunere 
privind modul în care se poate stabili, pentru fiecare tip principal de investiție (drumuri 
județene/locale, alimentare cu apă, evacuarea apelor reziduale și infrastructură socială), 
dacă un anumit proiect propus ar trebui să fie finanțat cu prioritate într-un an dat. Raportul 
intermediar și raportul final privind criteriile de ordonare după priorități din cadrul 
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componentei 1 (ce trebuie depuse în lunile martie, respectiv august 2015) au îmbunătățit 
această propunere pe baza feedback-ului primit de la MDRAP la nivel național, precum și de 
la actorii regionali/județeni/locali.  

Constatări esențiale în urma examinării unui eșantion de propuneri de proiecte  
PNDL  

84. În perioada 14 iulie 2014 – 30 aprilie 2015, MDRAP a pus la dispoziția echipei 
Băncii Mondiale formate din evaluatori tehnici și financiari un eșantion format în total din 
289 de proiecte. Ca și în cazul portofoliului complet de proiecte, drumurile reprezintă 
sectorul cel mai mare, fiind urmate de propunerile de investiții în sisteme de alimentare cu 
apă și evacuare a apelor reziduale.  
 
Tabelul 6. Structura cererilor de finanțare prin PNDL 2014, analizate de echipa Băncii  

Sesiune de 
examinare 

Număr 
total de 
proiecte  

Tipul proiectului 
Infrastructură 

rutieră 
(%) 

Alimentare 
cu apă/ 

evacuarea 
apelor 

reziduale 
(%) 

Infrastructură 
socială 

(%) 

14-23 iulie 2014 74 78,3% 21,7% 0 % 

30 sept. – 6 nov. 2014  44 75% 15,9% 9,1% 
6 nov. – 30 aprilie 
2015  

171 49,1% 17,5% 33,3% 

TOTAL 289 59,9% 18,7% 21,5% 

 
85. Pe parcursul procesului de examinare, grila de verificare a fost îmbunătățită de 
mai multe ori, ca urmare a informațiilor suplimentare adunate sau a modificărilor aduse 
modelului PNDL.25 Pentru primele 74 de proiecte analizate, echipa a folosit o grilă de 
verificare ce s-a bazat în mare măsură pe cea utilizată de MDRAP. Din moment ce pe 
parcursul primei runde de evaluări nu a fost examinată nicio cerere de finanțare a 
proiectelor de infrastructură socială, prima grilă de selecție a cuprins doar proiecte pentru 
drumuri, alimentare cu apă și evacuarea apelor reziduale. De asemenea, în iulie 2014, lista 
investițiilor eligibile pentru finanțare prin PNDL a fost actualizată de către MDRAP pentru a 
cuprinde lucrări la clădirile primăriilor, acestea fiind și ele incluse, la acea dată, în grila de 
verificare.  
 

                                                             
 

25 Grila de verificare este principalul instrument folosit de către evaluatorii  tehnici pentru a stabili  
dacă propunerea depusă pentru finanțare prin PNDL îndeplinește criterii le stabilite pentru 
conformitate și eligibil itate administrativă. 
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86. Pentru toate propunerile examinate în perioada septembrie – decembrie 2014 
(precum și pentru alte 215 de propuneri examinate începând cu 18 decembrie 2014), 
echipa Băncii a adaptat și extins grila de verificare. Pentru lucrările de alimentare cu apă și 
evacuare a apelor reziduale, prima etapă (eligibilitatea pentru finanțare) a fost îmbunătățită 
pentru a asigura conformitatea grilei cu prevederile master planurilor regionale pentru 
sectorul alimentării cu apă și evacuării apei reziduale (versiunile 2007-2013 și 2014-2020). 
De asemenea, prima grilă de selecție a reflectat doar pragul de 2.000 e.l.. Grila actualizată 
cuprinde posibilitatea de finanțare din PNDL a extinderilor de rețele pentru localitățile cu 
mai puțin de 2000 e.l., atâta timp cât lucrările nu cuprind construirea unei stații noi 
suplimentare de tratare a apelor uzate. Proiectele pentru localitățile cu un număr mai mic 
de 2.000 e.l. ar trebui să respecte prevederile master planurilor (în ceea ce privește 
clusterele) și să fie cofinanțate din fonduri EU, ori de câte ori este posibil. 26 În final, a fost 
actualizată terminologia. Termenul „drumuri comunale” a fost înlocuit cu „drumuri de 
interes local” pentru a respecta clasificarea oficială și a evita excluderea din procedură a 
drumurilor eligibile.  
 
87. Unele cereri primite la sfârșitul lunii decembrie 2014 au fost evaluate de-abia în 
ianuarie și februarie 2015 pe baza unei grile actualizate. Prima etapă a fost împărțită în 
două etape secundare. În cadrul primei etape secundare se verifică dacă proiectul este 
eligibil pentru finanțare prin PNDL, conform cerințelor guvernamentale. În plus, 
infrastructura socială a fost clasificată în diferite tipuri și s-au introdus plafoane de investiții 
pentru eligibilitatea în vederea finanțării din PNDL. Sumele maxime sunt:  

- drumuri județene: 22,7 milioane euro (100 milioane RON) 
- drumuri locale: 1 milion euro 
- educație, sănătate: 500.000 euro 
- cultură: 1 milion euro 
- baze sportive: 665.720 euro (în conformitate cu HG 363/2010)  

 
88. În 2015 au fost primite și evaluate cereri suplimentare. Acestea nu sunt incluse în 
analiza de față din două motive; în primul rând, proiectele urmează să fie finanțate din 
bugetul PNDL pentru 2015, în condițiile în care această analiză se axează pe portofoliul 
2014, și în al doilea rând, majoritatea acestor cereri au fost întocmite de către aceeași 
companie de proiectare și corespund infrastructurii sociale, ceea ce ar determina o 
atitudine părtinitoare în cadrul analizei.  
 
89. Dintre cele 215 documentații tehnico-economice analizate conform grilelor 
actualizate, 212 proiecte (98,6%) au trecut de prima etapă și au fost recomandate pentru 
finanțare. Rezultatele selecţiei pentru aceste proiecte se regăsesc în anexa 7. Printre 
puținele proiecte care nu au obținut finanțare se numără: 

                                                             
 

26 Se presupune că acești indicatori (2.000 e.l.) au fost elaborați în baza unor criterii socio-economice 
și sunt folosiți  în prezent pentru ușurința evaluării.  
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 două proiecte care au fost excluse pentru că includeau executarea unor rețele de 
canalizare (inclusiv a unor stații de tratare a apelor uzate) pentru comunități cu sub 
2.000 e.l.; 

 un proiect care a fost exclus întrucât nu era eligibil (respectiv implica construirea 
unui canal de drenaj al apelor pluviale și a unui drum nou care să îl acopere).  

 
90. În total, 39 de proiecte din 212 eligibile (18,4%) au fost recomandate ca fiind 
potențial beneficiare de fonduri UE. Acest lucru arată că anumite proiecte înaintate în 
vederea finanțării prin PNDL ar putea să fie de fapt finanțate din alte surse, în special din 
instrumentele structurale UE, ceea ce ar contribui, de asemenea, la creșterea ratei de 
absorbție a acestor fonduri. PNDL ar trebui să se orienteze doar către proiectele care nu au 
altă posibilitate de a primi fonduri nerambursabile sau care au fost analizate, acceptate, 
însă nu au beneficiat de finanțare în cadrul unui program UE (din cauza lipsei de fonduri,  de 
exemplu). Următoarele proiecte au fost recomandate drept eligibile pentru finanțare din 
fonduri UE: 

 pentru drumuri, proiectele care au cuprins lucrări rutiere pe segmente mai mari de 
5 km și care se încadrează mai bine în categoriile de proiecte ce pot beneficia de 
finanțare din POR sau din PNDR, în funcție de criteriile de eligibilitate specifice (de 
exemplu, drumurile locale pot fi finanțate din PNDR, în timp ce drumurile județene 
pot fi finanțate doar din POR dacă sunt legate la rețeaua TEN-T) și proiectele ce 
cuprind secțiuni de drum clasificate ca făcând parte din rețeaua TEN-T și care 
traversează o așezare/localitate.  

 pentru alimentare cu apă, proiectele cuprinse în master planul respectiv pentru 
alimentare cu apă și evacuarea apelor reziduale, într-un cluster cu alte comune ce 
au o stație comună de tratare a apelor reziduale. Așadar, aceste proiecte ar trebui 
să urmeze soluția tehnică din master plan, iar autoritatea locală ar putea să 
colaboreze cu operatorul regional pentru alimentare cu apă și evacuare a apelor 
reziduale și să atragă fonduri UE. În ceea ce privește proiectele de evacuare a 
apelor reziduale, acestea fie făceau parte și din master plan, iar ulterior erau 
eligibile pentru fonduri UE, fie se adresau unor comunități cu peste 2.000 e.l..  

 un proiect care a respectat cerințele privind finanțarea din POR, însă care a fost 
respins de către AM-POR, fiind depus în schimb pentru a obține finanțare din PNDL. 
Cererea pentru finanțare din POR ar trebui îmbunătățită și depusă din nou.  

 
91. Chiar și cele 39 de proiecte care au fost recomandate pentru finanțare din fonduri 
UE au fost examinate din punct de vedere al respectării elementare a standardelor PNDL 
privind documentația tehnică. Pentru această examinare s-a avut în vedere faptul că toate 
proiectele – indiferent din ce sursă primesc în cele din urmă fonduri – trebuie să respecte 
un set de reglementări legale (de exemplu, să aibă anumite avize, studiul de fezabilitate să 
fie structurat conform Hotărârii de Guvern 28/2008, etc.). Din cele 39 de proiecte, doar 
unul a prezentat documentația completă (cel care fusese depus anterior pentru a obține 
finanțare din POR, întrucât evaluarea în cadrul POR este mai riguroasă).  
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Analiză de cost a propunerilor de proiecte PNDL care au fost evaluate   

92. Pe baza eșantionului de proiecte pus la dispoziția Băncii de către MDRAP, a fost 
efectuată o evaluare a prețului pe km pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor. 
Astfel, pentru proiectele cu date complete (88 de proiecte), valoarea medie pentru 
reabilitarea/modernizarea drumurilor este 900.652 RON pe km, valoarea cea mai mică fiind 
400.601 RON pe km, înregistrată în cazul a 2,1 km de drum reabilitat în județul Cluj, iar 
valoarea cea mai mare fiind 2.612.894 RON pe km, înregistrată în cazul a 21,79 km de străzi 
reabilitate în județul Constanța. Decalajul semnificativ între aceste două valori extreme 
poate fi explicat prin poziția geografică (drumurile într-o zonă de câmpie sunt mai ieftine 
decât în zonele muntoase), prin lucrările de artă ce ar putea fi necesare, dar și prin 
diferitele echipamente tehnice folosite. Din păcate, baza de date pusă la dispoziție nu oferă 
astfel de detalii. Cu toate acestea, putem să observăm că aproximativ 50% dintre proiecte 
au un cost mediu pe km cuprins între 600.000 și 1 milion RON.  

Figura 10. Variația prețului reabilitării / modernizării drumurilor din portofoliul de proiecte  

 

93. Costurile proiectelor în ansamblu diferă în funcție de domeniu, de zonă și de 
complexitatea lucrărilor ce trebuie realizate. Tabelele de mai jos oferă o analiză succintă a 
costurilor proiectelor cuprinse în portofoliu, în funcție de capitolele din devizul general 
(prevăzut în HG 28/2008) în care au fost disponibile date.  

 
94. Bugetul depus pentru PNDL cuprinde șase capitole:  

 Capitolul 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

 Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare  

 Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

 Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază 

 Capitolul 5 – Alte cheltuieli 



 

 
 

43 

 Capitolul 6 – Teste tehnologice 

 
95. Capitolul 1 – Cheltuielile pentru obținerea și amenajarea terenului cuprind: 

o 1.1. Cumpărarea terenului: sunt cuprinse cheltuielile pentru cumpărarea 
terenului, plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor, 
exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, 
scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol și alte cheltuieli de 
aceeași natură; 

o 1.2. Amenajarea terenului: sunt cuprinse cheltuielile efectuate pentru 
pregătirea amplasamentului ce presupune demolări, dezafectări, 
demontarea utilităților existente, defrișări, devierea rețelelor de utilități din 
amplasament, epuizmente, devierea cursurilor de apă, strămutarea 
așezărilor sau a monumentelor istorice și alte acțiuni de acest tip;  

o 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și readucerea terenului la starea 
inițială: sunt incluse cheltuielile pentru refacerea cadrului natural după 
terminarea lucrărilor, precum cheltuieli pentru plantare de copaci, 
reamenajare de spații verzi și altele.  

Tabelul 7. Analiza capitolului 1 din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de echipa 
Băncii  

Domeniu 

Numărul de 
proiecte cu date 

disponibile 
capitolul 1 

Valoare 
medie 

capitolul 
1 

(mii RON) 

Abatere 
standard 
capitolul 

1 
(mii RON) 

Valoare 
minimă 

capitolul 
1 

(mii RON) 

Valoare 
maximă 

capitolul 1 
(mii RON) 

Cultură 1 11,7 - 11,7 11,7 

Educație 9 30,3 32,2 0,7 100,1 

Sănătate 1 0,9 - 0,9 0,9 

Municipalitate 4 125,1 205,6 1,4 432,3 

Drumuri 22 74,3 131,1 0,6 480,1 

Canalizare 8 20,0 19,0 1,5 48,0 

Sport 2 5,5 4,9 2,0 9,0 

Turism - - - - - 

Apă 4 65,8 103,1 1,5 219,6 

Total general 51 56,0 108,0 0,6 480,1 
 

 
96. Cheltuielile incluse la capitolul 1, efectuate pentru obținerea și amenajarea 
terenului, variază de la un domeniu la altul. Acest lucru se întâmplă în primul rând din 
cauza lucrărilor necesare înainte de realizarea investiției principale. De exemplu, pentru 
educație sau municipalitate, în cazul în care clădirea efectivă nu este într-o stare 
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corespunzătoare, cheltuielile pentru demolare sau îndepărtarea utilităților curente sunt 
foarte ridicate. De asemenea, în ceea ce privește apa și drumurile, defrișările, devierile 
rețelelor de utilități din amplasament, epuizmentele și devierea cursurilor de apă sunt 
operațiuni costisitoare ce trebuie realizate. Costurile reduse pentru sănătate, cultură și 
sport arată că nu sunt necesare cheltuieli pentru cumpărarea sau amenajarea în vreun fel  a 
terenului. Decalajul semnificativ între valorile minime și cele maxime în ceea ce privește 
drumurile este generat de diferențele dintre amplasamente, de administrarea efectivă a 
acestora, dar și de soluțiile propuse în studiul de fezabilitate (pentru reabilitarea unei 
suprafețe rutiere, cheltuielile cuprinse la capitolul 1 sunt mult mai mici decât în cazul unei  
modernizări de drum constând în extinderea carosabilului, ce presupune operațiuni precum 
îndepărtarea utilităților curente, defrișări și altele).  

 
97. Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare. Cuprinde 
cheltuielile necesare asigurării funcționării optime a obiectivului de investiție, precum 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 
telecomunicații, drumuri de acces, căi ferate industriale construite pe amplasamentul 
delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și 
cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.  

 
Tabelul 8. Analiza capitolului 2 din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de echipa 
Băncii  

Domeniu 

Numărul de 
proiecte cu 

date 
disponibile 
capitolul 2 

Valoare 
medie 

capitolul 
2 

(mii RON) 

Abatere 
standard 
capitolul 

2 
(mii RON) 

Valoare 
minimă 

capitolul 
2 

(mii RON) 

Valoare 
maximă 

capitolul 2 
(mii RON) 

Cultură 3 22,0 27,6 2,0 53,5 

Educație 15 36,0 32,0 2,0 99,5 

Medical 4 22,3 21,6 4,5 50,3 

Municipalitate 6 62,6 73,8 2,0 192,3 

Drumuri 3 38,1 27,6 12,0 67,0 

Canalizare 13 105,5 75,3 19,1 309,2 

Sport 3 14,9 13,5 5,0 30,3 

Turism 2 72,8 50,0 37,5 108,2 

Apă 7 70,8 88,9 21,4 266,0 

Total general 56 57,9 63,0 2,0 309,2 
 

98. Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare ajung la valori însemnate în 
următoarele domenii: canalizare, turism, apă și municipalitate. Acestea sunt cele patru 
domenii pentru care racordarea la rețelele de utilități este o necesitate primordială. 
Racordarea la rețelele de utilități a obiectivelor de investiție în cadrul acestor domenii 
reprezintă o parte importantă a soluțiilor tehnice actuale. Chiar dacă acest capitol ar trebui 



 

 
 

45 

să înregistreze o valoare mai ridicată și pentru educație, sănătate și sport, acest aspect nu a 
fost abordat în baza portofoliului de proiecte analizat de echipa Băncii.  

 
99. Capitolul 3 – Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică cuprind: 

o 3.1. Studii de teren: sunt cuprinse cheltuielile pentru studii geotehnice, 
geologice, hidrologice, hidrotehnice, de fotogrametrie, topografice și de 
stabilitate a terenului; 

o 3.2. Avize, acorduri și autorizații27: sunt incluse cheltuielile pentru 
obținerea / prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea 
autorizației de construire / desființare; obținerea avizelor și acordurilor 
pentru branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, 
termoficare, energie electrică, telefonie; alte avize, acorduri și autorizații;  

o 3.3. Proiectare și inginerie: se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor 
fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic), dar și pentru verificarea tehnică a proiectării, elaborarea 
certificatului de performanță energetică a clădirii și audit energetic, 
elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și 
autorizațiilor (documentații de urbanism, studii de impact, expertize 
tehnice, studii de trafic); 

o 3.4. Procedurile de achiziție: sunt incluse cheltuielile aferente procedurilor 
de achiziții publice, cheltuielile pentru întocmirea documentației de 
atribuire și multiplicarea acesteia, cheltuielile cu onorariile, transportul, 
cazarea și diurna membrilor comisiilor de evaluare; precum și alte cheltuieli 
aferente comunicării rezultatelor și clarificărilor în legătură cu procedurile 
de achiziție publică; 

o 3.5. Consultanță: sunt incluse cheltuielile pentru plata serviciilor de 
consultanță la elaborarea studiilor de piață și plata serviciilor de 
consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau 
administrării contractului de execuție; 

o 3.6. Asistență tehnică: sunt cuprinse cheltuielile efectuate pentru 
activitatea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în 
care aceasta nu este inclusă în prețul proiectului), dar și pentru plata 
dirigintelui de șantier; 

                                                             
 

27 „Avize, acorduri  si  autorizații”, în conformitate cu HG 28/2008. 
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Tabelul 9. Analiza capitolului 3 din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de echipa 
Băncii  

Domeniu 

Numărul de 
proiecte cu 

date 
disponibile 
capitolul 3 

Valoare 
medie 

capitolul 
3 

(mii RON) 

Abatere 
standard 
capitolul 

3 
(mii RON) 

Valoare 
minimă 

capitolul 3 
(mii RON) 

Valoare 
maximă 
capitolul 

3 
(mii RON) 

Cultură 7 47,7 30,8 7,1 92,5 

Educație 30 60,7 40,5 16,0 167,3 

Medical 5 56,1 47,7 25,6 139,5 

Municipalitate 8 104,1 74,3 28,9 227,3 

Drumuri 102 250,3 332,2 15,8 3.093,0 

Canalizare 16 312,6 213,2 62,5 706,0 

Sport 4 59,5 46,6 28,2 127,0 

Turism 3 246,5 18,6 231,6 267,4 

Apă 16 129,9 107,5 11,5 371,9 

Total general 191 193,0 268,0 7,1 3.093,0 

 
100. Proiectarea și asistența tehnică sunt componente esențiale ale proiectului. Acest 
lucru se poate observa prin dimensiunea eșantionului. Într-adevăr, numărul proiectelor cu 
date disponibile analizate pentru capitolul 3 este aproape de patru ori mai mare decât 
numărul proiectelor analizate pentru capitolele 1 și 2, așadar se estimează că rezultatele 
obținute din analiza acestui capitol vor fi mai fiabile. Cu o valoare medie de 193,0 mii RON 
la nivelul tuturor domeniilor, cele mai ridicate cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică se înregistrează în domeniile canalizare, drumuri și turism. Aceste tipuri de proiecte 
au un nivel mai ridicat de dificultate, incluzând multe specialități. În plus, contează și 
amploarea proiectului, valoarea maximă înregistrându-se, de exemplu, în cadrul unui 
proiect de reabilitare și modernizare a unui drum de 21,79 km în județul Constanța. 
Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică în cazul proiectelor din domeniile cultură, 
educație, sănătate și sport sunt mult mai scăzute. 

 
Tabelul 10. Analiza capitolului 3 detaliat din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de 
echipa Băncii  

Domeniu 

Valoare 
medie 
pentru 

studiile de 
teren  

(mii RON) 

Valoarea 
medie 
pentru 
avize și 

autorizații  
(mii RON) 

Valoarea 
medie 
pentru 

proiectare 
și inginerie  
(mii RON) 

Valoarea 
medie 
pentru 

procedurile 
de achiziție  
(mii RON) 

Valoarea 
medie 
pentru 

consultanță 
(mii RON) 

Valoarea 
medie 
pentru 

asistență 
tehnică 

(mii RON) 

Cultură 1,4 4,3 27,9 3,0 14,3 8,9 

Educație 3,2 4,6 37,4 4,7 9,9 11,8 

Medical 2,6 1,6 34,5 10,0 8,0 12,6 

Municipalitate 6,7 18,5 49,9 6,3 17,9 20,3 
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Drumuri 14,7 4,1 128,8 7,7 45,5 63,9 

Canalizare 22,2 22,1 159,3 10,5 44,0 65,5 

Sport 2,7 5,9 34,0 2,1 23,0 12,2 

Turism - 19,6 128,8 5,0 - 96,4 

Apă 14,4 6,9 60,6 7,9 21,5 27,3 

Total general 12,6 6,9 100,1 7,5 36,5 47,1 

 
101. Capitolul 3 cuprinde numeroase activități, după cum reiese din tabelul de mai sus. 
Pentru a propune cea mai bună soluție, sunt necesare studii de teren, în special pentru 
lucrările din domeniile drumuri, canalizare și apă. Următoarea etapă constă în obținerea 
avizelor și autorizațiilor necesare pentru soluția propusă, aceasta depinzând de numărul de 
administrații stabilit prin certificatul de urbanism emis de consiliul local. Cel ma i ridicat 
procent din cadrul capitolului 3 se înregistrează în faza de proiectare care cuprinde studiul 
de fezabilitate (sau DALI) și proiectul tehnic. În această fază se propun, se analizează și se 
descriu soluții tehnice. După aprobarea fazei de proiectare și inginerie, ar trebui să fie 
demarate procedurile de achiziție, cu un cost mediu de 7,5 mii RON. Valorile cheltuielilor 
pentru consultanță și asistență tehnică sunt stabilite în funcție de necesitățile beneficiarului 
și gradul de dificultate a proiectului. 

 

102. Capitolul 4 – Cheltuielile pentru investiția de bază cuprind : 

o 4.1. construcții și instalații: cheltuielile necesare execuției obiectivului de 
investiție; 

o 4.2. montajul echipamentelor și utilajelor; 

o 4.3. achiziționarea de echipamente și utilaje; 

o 4.4 achiziționarea echipamentelor de transport; 

o 4.5 dotări; 

o 4.6 active necorporale: cheltuielile pentru brevete, licențe, know-how sau 
cunoștințele tehnice nebrevetate; 

Tabelul 11. Analiza capitolului 4 din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de echipa 
Băncii  

Domeniu 

Numărul de 
proiecte cu 

date 
disponibile 
capitolul 4 

Valoare 
medie 

capitolul 
4 

(mii RON) 

Abatere 
standard 
capitolul 

4 
(mii RON) 

Valoare 
minimă 

capitolul 
4 

(mii RON) 

Valoare 
maximă 

capitolul 4 
(mii RON) 

Cultură 7 627,5 436,2 221,8 1.434,0 

Educație 30 841,3 714,5 85,0 3.559,4 

Medical 5 478,9 354,1 121,0 1.039,5 
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Municipalitate 8 3.495,2 5.574,7 261,0 16.761,8 

Drumuri 102 5.161,1 7.531,9 116,5 55.667,4 

Canalizare 16 5.353,9 3.197,9 1.954,6 12.275,9 

Sport 4 909,5 973,1 255,8 2.349,4 

Turism 3 5.375,6 268,0 5.075,9 5.592,3 

Apă 16 1.510,8 1.169,5 99,7 3.217,5 

Total general 191,0 3.748,8 6.018,1 85,0 55.667,4 

 
103. Cheltuielile din cadrul capitolului 4, cheltuieli pentru investiția de bază, sunt 
strâns legate de cheltuielile din cadrul capitolului 3, consultanță și inginerie. Cu cât 
proiectele sunt mai complicate, cu atât sporesc șiși cheltuielile de execuție. Astfel, 
investițiile din domeniile drumuri, canalizare și turism sunt cele mai costisitoare, 
comparativ cu cele din cultură, educație, sănătate și sport care au un grad de dificultate mai 
redus în ceea ce privește tehnologiile de construcție. De asemenea, investiția totală din 
aceste domenii este mai mică. Decalajul semnificativ între valoarea minimă și valoarea 
maximă pentru acest capitol se explică prin diferențele generate de zona în care se execută 
obiectivul de investiție (este mai scump să construiești la munte decât la câmpie), 
amploarea investiției (valoarea minimă pentru drumuri s-a înregistrat la o investiție 
constând în reabilitarea unui pod mic, iar valoarea maximă s-a înregistrat la reabilitarea și 
modernizarea a 21,79 km de drumuri), și tehnologiile diferite propuse în faza de proiectare.  

 
104. Capitolul 5 – Alte cheltuieli cuprind: 

o 5.1. organizarea de șantier: cheltuielile aferente unei amenajări minime a 
șantierului (lucrări) ce cuprinde vestiare pentru muncitori, depozite pentru 
materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și altele;  

o 5.2. comisioane, taxe, cote: comisionul băncii finanțatoare, cota aferentă 
Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții, 
etc.; 

o 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute: estimarea acestor cheltuieli se face 
procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele anterioare, în 
funcție de complexitatea lucrărilor; pentru investițiile noi sau pentru lucrări 
majore de reabilitare, extindere, modernizare, se aplică un procent de 10%; 
pentru consolidări sau lucrări de înlăturare a efectelor produse de 
calamități naturale, se aplică un procent de 20%; aceste cheltuieli au rolul 
de a acoperi eventualele modificări de soluțiile tehnice, taxele suplimentare 
și altele; 
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Tabelul 12. Analiza capitolului 5 din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de echipa 
Băncii 

Domeniu 

Numărul de 
proiecte cu 

date 
disponibile 
capitolul 5 

Valoare 
medie 

capitolul 
5 

(mii RON) 

Abatere 
standard 
capitolul 

5 
(mii RON) 

Valoare 
minimă 

capitolul 
5 

(mii RON) 

Valoare 
maximă 

capitolul 5 
(mii RON) 

Cultură 7 32,2 21,5 11,3 71,9 

Educație 27 107,0 104,4 9,5 485,7 

Medical 5 26,6 20,4 1,6 54,3 

Municipalitate 7 300,6 389,8 14,3 1.122,3 

Drumuri 101 539,0 937,3 9,9 8.015,7 

Canalizare 16 478,1 343,0 57,9 1.189,8 

Sport 4 89,2 146,5 4,4 308,6 

Turism 3 546,8 248,0 299,7 795,8 

Apă 15 162,2 133,8 25,8 491,1 

Total general 185 388,5 732,1 1,6 8.015,7 
 

105. Cheltuielile de la capitolul 5, alte cheltuieli, reprezintă un anumit procent din 
costurile de la celelalte capitole, stabilit de proiectant în funcție de tipul lucrărilor 
prevăzute pentru obiectivul de investiție. În cazul drumurilor, de exemplu, organizarea de 
șantier este esențială pentru întregul proces de execuție, deoarece în cadrul acesteia sunt 
amenajate adăposturi pentru lucrători, materiale și instalații, fiind, evident, mai costisitoare 
decât în cazul altor tipuri de investiții. Cheltuielile de la acest capitol sunt, de asemenea, 
foarte importante atunci când este avută în vedere posibilitatea de a  modifica soluția 
proiectată, un aspect des întâlnit în proiectele de astăzi.  

 

106. Capitolul 6 – Testele tehnologice cuprind: 

o 6.1. Pregătirea personalului în legătură cu utilizarea corectă a utilajelor și 
tehnologiilor; 

o 6.2. Probe tehnologice și teste: sunt cuprinse cheltuielile aferente probelor 
efectuate conform soluției tehnice, rodajelor și altele.  

Tabelul 13. Analiza capitolului 6 din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de echipa 
Băncii  

Domeniu 

Numărul de 
proiecte cu date 

disponibile 
capitolul 6 

Valoare 
medie 

capitolul 
6 

(mii RON) 

Abatere 
standard 
capitolul 

6 
(mii RON) 

Valoare 
minimă 

capitolul 
6 

(mii RON) 

Valoare 
maximă 
capitolul 

6 
(mii RON) 

Cultură 1 20,0 - 20,0 20,0 
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Educație 4 9,2 1,7 6,6 10,0 

Medical - - - - - 

Municipalitate - - - - - 

Drumuri 6 68,9 108,1 2,0 284,7 

Canalizare 7 10,3 7,1 1,8 17,9 

Sport - - - - - 

Turism - - - - - 

Apă 5 12,7 13,2 2,7 33,5 

Total general 23 26,3 58,1 1,8 284,7 
 

107. Din 191 de proiecte cu date disponibile pentru capitolele 3 și 4, doar 23 au cuprins 
date referitoare la capitolele 6, în 5 domenii din 9.  Așadar, este foarte greu să desprinzi 
niște concluzii clare 

 

108. În cadrul portofoliului de proiecte, diferitele alocări din devizul general sunt 
furnizate pentru lucrările din 9 domen ii. Tabelul de mai jos cuprinde o prezentare succintă 
a acestor alocări, cu o comparație între capitole. După cum se poate observa, valoarea cea 
mai mare pentru toate domeniile este alocată în cadrul capitolului 4 – Cheltuieli pentru 
investiția de bază și se ridică la 80% din totalul cheltuielilor. Următoarele două capitole din 
perspectiva cheltuielilor sunt capitolul 3 – consultanță și inginerie, cu o medie de 
aproximativ 5%, și capitolul 5 – alte cheltuieli, cu o medie de circa 7,5%. Celelalte 3 capitole 
reprezintă diferența de aproximativ 7,5%, o valoare foarte mică dacă luăm în considerare 
cheltuielile pentru investiția de bază. 

 

109. Distribuția cheltuielilor totale pe capitol de cheltuieli este prezentată mai jos. 
Observăm că investițiile de capital reprezintă între 80 și 90% din costurile totale. A doua 
rubrică cu valori mari este „alte cheltuieli" ce cuprinde cheltuielile pentru organizarea de 
șantier, comisioane, taxe, cote și cheltuieli diverse și neprevăzute. Urmează „cheltuielile de 
proiectare și asistență tehnică ˮ ce reprezintă, în medie, 5,6% din totalul cheltuielilor. 

 
Tabelul 14. Analiza distribuției costurilor din devizul general al portofoliului de proiecte analizat de 
echipa Băncii  

  

 Valoarea 
procentuală 

pentru 
capitolul 1 
Cheltuieli 

pentru 
obținerea și 
amenajarea 

terenului 

Valoarea 
procentuală 

pentru 
capitolul 2 
Cheltuieli 

pentru 
asigurarea 
utilităților 
necesare 

Valoarea 
procentuală 

pentru 
capitolul 3  
Cheltuieli 

pentru 
proiectare 
și asistență 

tehnică 

Valoarea 
procentuală 

pentru 
capitolul 4  
Cheltuieli 

pentru 
investiția de 

bază 

Valoarea 
procentuală 

pentru 
capitolul 5 

Alte 
cheltuieli 

 

Valoarea 
procentuală 

pentru 
capitolul 6  

Probe 
tehnologice 

Drumuri 0,27% 0,02% 4,19% 86,50% 8,95% 0,07% 
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Cultură 0,23% 1,31% 6,61% 86,98% 4,47% 0,40% 

Educație 0,89% 1,75% 5,91% 81,95% 9,38% 0,12% 

Sănătate 0,03% 3,07% 9,68% 82,63% 4,59% 0,00% 

Municipalitate 1,58% 1,18% 2,62% 88,00% 6,62% 0,00% 

Canalizare 0,16% 1,37% 5,01% 85,73% 7,66% 0,07% 

Sport 0,26% 1,04% 5,55% 84,83% 8,32% 0,00% 

Turism 0,00% 0,78% 3,96% 86,46% 8,79% 0,00% 

Apă 0,89% 1,68% 7,05% 81,92% 8,24% 0,21% 

 

Principalele probleme identificate pe parcursul procesului de evaluare  

110. Procesul general de examinare a eșantionului de proiecte depuse pentru 
obținerea unei finanțări prin PNDL a scos la iveală anumite probleme frecvente în materie 
de conformitate și eligibilitate. Toate aspectele prezentate mai jos se referă la 
conformitatea administrativă a evaluării. Așadar, autoritățile locale (solicitanții din cadrul 
programului) pot să corecteze/completeze/actualizeze documentația depusă în momentul 
primirii cererilor de clarificare de la personalul tehnic al MDRAP. Punctele de mai jos 
prezintă problemele întâlnite frecvent, cu scopul de a semnala MDRAP și autorităților locale 
deficiențele care pot exista în documentația pe care o depun sau punctele în privința cărora 
este necesară o îmbunătățire a calității.  

 

Problema #1: Lipsa documentelor justificative / a studiilor tehnice 
111. Studiile de teren (studiul topografic, studiul geotehnic, etc.) și expertiza tehnică 
reprezintă documentația de bază cerută de Hotărârea Guvernului 28/2008 . De obicei, 
acestea sunt cerute și de PNDL. Legislația în domeniu reglementează următoarele:  

 Elaborarea studiului geotehnic este prevăzută de Normativul privind documentațiile 
geotehnice pentru construcții (indicativ NP 074-2014). Verificarea/autentificarea 
trebuie efectuată de către un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af (de 
exemplu, „rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și 
masivelor de pământ”); 

 În conformitate cu ordinul directorului general al ANCPI (Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară) nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 
funciară, planurile topografice ale studiilor de fezabilitate trebuie aprobate de către 
agenția relevantă. 

 Articolul 5 alineatul (3) din Hotărârea Guvernului (HG) 28/2008 prevede că 
expertiza tehnică este o fază necesară în cadrul proiectării lucrărilor de construcții 
pentru intervenții. 

 Expertiza tehnică este efectuată de către un expert tehnic autorizat de MDRAP, iar 
proiectantul trebuie să respecte recomandările acestuia.  
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112. Lipsa documentației tehnice justificative poate avea următoarele consecințe:  

 Soluția tehnică propusă nu este adecvată pentru investiție;  

 Valoarea estimată a investiției din faza studiului de fezabilitate/documentației 
pentru aprobarea lucrărilor de intervenție (SF/DALI) se modifică pe parcursul fazei 
proiectului tehnic (în majoritatea cazurilor, aceasta este consecința unei 
subestimări a valorii investiției); 

 Poate fi necesară modificarea ulterioară a soluțiilor tehnice în faza SF/DALI (sistem 
de execuție, amplasament, etc.), ceea ce ar încălca prevederile Ordinului 863/2008 
și ar genera cheltuieli suplimentare; 

 Există riscul de apariție a unor întârzieri în derularea lucrărilor de execuție;  

 Lucrările de execuție pot fi suspendate din cauza lipsei documentației adecvate și a 
resurselor financiare insuficiente.  

 

Problema #2: Documentație tehnică inadecvată/insuficientă 
113. În cadrul acestei categorii sunt identificate două probleme principale: depunerea 
DALI în locul SF și depunerea proiectului tehnic în locul SF.  Studiul de fezabilitate (SF) 
cuprinde documentația tehnică și economică necesară derulării lucrărilor de execuție 
pentru obiectivele noi de investiție, în timp ce DALI este solicitată pentru lucrările de 
intervenții la infrastructura existentă (modernizare, reabilitare/consolidare, etc.). 
Conținutul-cadru al FS sau DALI este stabilit prin prevederile anexelor 2 și 3 la HG 28/2008. 
De asemenea, sunt menționate studiile de bază solicitate pentru fiecare tip de investiție. De 
exemplu, expertiza tehnică este solicitată doar pentru DALI, în timp ce analiza cost -
beneficiu este solicitată doar pentru SF. 

114. O problemă conexă apare atunci când proiectul cuprinde mai multe tipuri de 
lucrări noi (de exemplu extinderi/lucrări suplimentare) și lucrări de intervenție la 
infrastructura existentă. Mulți solicitanți depun în mod eronat DALI ca documentație 
tehnică, deși, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din HG 28/2008, extinderile sunt 
asimilate obiectivelor de investiție noi. De asemenea, în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 276/2009, care a modificat HG 28/2008, documentația 
necesară în cazul investițiilor mixte este expertiza tehnică și SF.  

115. În conformitate cu OUG 28/2013 care a instituit PNDL, proiectul tehnic (PT) nu 
este acceptat ca documentație tehnică pentru finanțare.  În conformitate cu Ordinul 
863/2008, PT trebuie să fie elaborat pe baza SF/DALI care stabilește indicatorii tehnico-
economici, precum și soluțiile tehnice principale pentru proiect. În faza PT nu se mai 
analizează aspectele care nu fac parte din faza anterioară (FS/DALI). În PT, scenariile 
tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiții nu se 
analizează. De asemenea, nu se examinează statutul juridic al terenului, aspectele legate de 
utilități și analiza cost-beneficiu. Prin urmare, în lipsa SF/DALI, elementele esențiale ale 
aprobării proiectului nu sunt cunoscute evaluatorilor. În această situație, etapa 3 a grilei de 
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selecție nu se poate derula, prin urmare solicitantului ar trebui să i se transmită o cerere în 
care să se precizeze necesitatea de a depune SF sau DALI. 

 

Problema #3: Erori în bugetul proiectului (deviz general) 
116. Procesul de examinare a scos deseori la iveală erori de calcul în bugetul 
proiectului. În multe cazuri, suma capitolelor bugetare nu este egală cu totalul general al 
bugetului deoarece se pare că solicitanții nu par a folosi foi de calcul. În plus, solicitanții 
aplică o cotă greșită pentru TVA: 19% (cota valabilă înainte de 1 iulie 2010) în loc de 24%. 
Printre erorile cele mai frecvente legate de întocmirea bugetului se numără: (i) erori 
aritmetice; (ii) TVA aplicat la taxe; (iii) valoarea greșită a TVA; (iv) un format diferit de cel 
stabilit prin HG 28/2008; (v) înregistrarea incorectă a sumelor în capitolele bugetare, de 
obicei ca mijloc de reducere a cheltuielilor, astfel încât acestea să se înscrie în cheltuielile 
standard stabilite. Astfel de greșeli pot genera estimări incorecte ale valorii investiției (în 
minus/în plus față de valoarea corectă), ceea ce ar putea avea un impact major asupra 
procesului de alocare a fondurilor. Și proiectele pot fi afectate în cazul în care există o 
discrepanță între fondurile disponibile și nevoile existente pe teren. O altă cauză a 
subestimării bugetului este lipsa corelației între suma bugetelor pentru lucrările principale 
și valoarea totală previzionată în defalcarea costurilor (la capitolul 4, după cum se prevede 
în HG 28/2008). 

117. Într-adevăr, erorile de înregistrare a sumelor în capitolele bugetare pot „eluda” 
limitele stabilite în Anexa 3 la HG 363/2010 privind standardele de cost.  De exemplu, unii 
solicitanți înregistrează costurile lucrărilor de instalații la capitolul 2 unde ar trebui 
înregistrate cheltuielile de racordare la rețelele de utilități, evitând astfel aplicarea 
calculului standardului de cost. În aceste cazuri, solicitanților ar trebui să li se ceară să 
modifice bugetul proiectului. 

Problema #4: Deviz general insuficient detaliat la capitolele de cost pentru lucrările 
principale  
118. În conformitate cu anexa 4 articolul 8 alineatul (4) din HG 28/2008, „cheltuielile 
aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin  devizul pe obiect.”28 Anexa 6 din 
același act normativ stabilește structura defalcată a devizului. Dincolo de nerespectarea 
unor cerințe legale, lipsa detaliilor sau furnizarea unor detalii insuficiente în buget în 
legătură cu estimarea lucrărilor principale face imposibilă sau îngreunează foarte mult 
sarcina evaluatorilor de a verifica în ce măsură proiectul respectă standardele de cost 
stabilite. O altă problemă ce rezultă din detalierea insuficientă a bugetului pentru lucrările 
principale constă în necorelarea descrierii tehnice cu estimarea bugetară a acelorași 
obiecte, ceea ce poate să ducă la o evaluare incorectă a costurilor reale ale proiectului. 
Solicitanții ar trebui să clarifice/să abordeze aceste aspecte înainte ca proiectele lor să 
poată fi aprobate în vederea finanțării prin PNDL.  

                                                             
 

28 A se vedea OUG nr. 28 / 2008. 
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Problema #5: Lipsa planurilor principale  
119. În conformitate cu anexele 2 și 3 la HG 28/2008, planurile din SF/DALI trebuie să 
cuprindă: 

 planul de amplasare în zonă (1:25000-1:5000); 

 planul general (1:25000-1:5000); 

 planuri și secțiuni generale de arhitectură, structură, instalații, planuri speciale, 
planuri longitudinale sau profiluri transversale, după caz.  

Lipsa acestor planuri sau întocmirea lor fără documentația topografică de la Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară poate genera obținerea cu întârziere a 
autorizației de construire. De exemplu, dacă în momentul recepției planurilor de execuție 
pentru autorizația de construire se observă diferențe între configurația și suprafața 
proprietății măsurate care face obiectul recepției și configurația și suprafața proprietății 
înregistrate în registrul imobiliar, recepția este respinsă oficial, fiind necesară depunerea 
din nou a unei documentații cadastrale actualizate, împreună cu informațiile tehnice. În 
plus, lipsa planurilor (de exemplu, planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, 
structură, instalații, etc.) poate determina aprobarea unor soluții tehnice incomplete, ceea 
ce generează evaluări incorecte ale suprafeței construite, analize volumetrice eronate, 
afectând direct valoarea estimată a investiției. În aceste cazuri, solicitanților li se cere să 
prezinte planșele lipsă. 

 

Problema #6: Nerespectarea standardelor de cost  
120. Valorile maxime pentru costurile unitare sunt stabilite în Anexa 3 la HG 363/2010, 
modificată prin HG 250/2011. Totuși, dispozițiile pentru anumite tipuri de investiții nu sunt 
foarte clare, ceea ce poate să genereze interpretări incorecte în rândul solicitanților. 
Greșeala cea mai frecventă privind aplicarea standardului de cost a fost observată la 
proiectele de infrastructură rutieră în cadrul cărora MDRAP a inclus doar „bandă de 
urgență,” „sistem de drumuri,” și „elemente pentru drenaj” (de exemplu, doar rigole din 
pământ). Cu toate acestea, majoritatea solicitanților înțeleg că standardele de cost acoperă 
toate costurile din buget, inclusiv cheltuielile pentru rigolele din beton, siguranța circulației,   
și alte lucrări de terasamente. 

121. Nerespectarea standardelor de cost a fost o problemă frecventă și în cazul 
investițiilor în infrastructura socială, precum dotările educaționale.  

 

Problema #7: Lipsa documentelor privind proprietatea/bunurile imobile 
122. Actele de proprietate sunt cerute prin OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL și 
prin Ordinul MDRL 839/2009 pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. În 
realitate, unii solicitanți nu le includ în documentația depusă, ceea ce poate să determine 
identificarea greșită a proprietății (clădiri/terenuri) din zona relevantă. În acest caz, lipsa 
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actelor de proprietate și a planurilor proprietății nu permite suprapunerea documentației 
cadastrale cu cea topografică, generând riscul amplasării greșite a construcției (inclusiv în 
cazul unor eventuale extinderi), cu efecte negative asupra corectitudinii soluției tehnice și 
costurilor estimate.  
 

Problema #8: Certificatul de urbanism (CU) inexistent/expirat/incomplet 
123. În conformitate cu articolul 1 din Ordinul MDRL 863/2008, toate avizele și 
acordurile de principiu trebuie obținute în etapa în care se elaborează SF/DALI. Avizele, 
acordurile și studiile aferente certificatului de urbanism pot stabili condiții prealabile pentru 
demararea investiției, astfel încât este esențial ca aceste avize (autorizații) și acorduri să fie 
obținute înainte de elaborarea SF care trebuie să țină seama de eventualele recomandări 
sau constrângeri prevăzute de aceste documente. Lipsa avizelor/autorizațiilor complete 
poate genera soluții tehnice inadecvate, nefondate sau nevalide care nu sunt în 
concordanță cu tipul, caracteristicile tehnice și disponibilitatea utilităților existente. Această 
greșeală a fost întâlnită în special la proiectele de infrastructură socială, avizele și 
certificatul de urbanism nefiind depuse în mai multe cazuri.  

 

Problema #9: Necesitatea modificării deciziei Consiliului Local  
124. Există numeroase situații în care decizia consiliului local privind un anumit proiect 
depus pentru finanțare din PNDL necesită modificări.  Printre acestea se numără:  

 valoarea totală aprobată a investiției este insuficientă comparativ cu valoarea 
bugetului total; 

 valoarea contribuției autorității locale nu este specificată;  

 valoarea contribuției proprii nu acoperă toate cheltuielile neeligibile.  

În conformitate cu prevederile anexei 3 la HG 28/2008 și cu prevederile articolului 46 
alineatul (3) din Legea 500/2002 privind finanțele publice, cheltuielile de investiții aferente 
studiilor de fezabilitate și altor studii efectuate pentru obiectivul de investiție (de exemplu 
lucrări de intervenție) se aprobă de către ordonatorul principal de credite. În conformitate 
cu dispozițiile articolului 36 alineatul (4) din Legea 215/2001, Consiliul Local „aprobă, la 
cererea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de 
interes local, în condițiile legii.” De asemenea, în conformitate cu articolul 126 din legea 
215/2001, „lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele 
comunelor, orașelor sau județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-
economice aprobate de consiliul local.” 

125. Din cauza lipsei avizelor necesare, se pot adopta decizii de investiții sub nivelul 
optim, care nu au primit aprobarea consiliului local și/sau nu dispun de resurse financiare 
alocate de la bugetul local. Lipsa resurselor financiare pentru cofinanțare poate să 
determine efectuarea unor alocări financiare eronate de către MDRAP și chiar suspendarea 
lucrărilor din cauza inexistenței resurselor financiare.   
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Capitolul IV: Observații și recomandări pentru măsurile de 
politică  

126. Pe parcursul evaluării celor 289 de proiecte din eșantionul primit și pe baza 
analizei generale a procesului de aplicare, echipa a identificat anumite aspecte în privința 
cărora trebuie aduse îmbunătățiri. Eficiența și transparența evaluării proiectelor pot fi 
sporite prin mai multe modalități. După cum s-a menționat anterior, prezentul raport nu 
abordează aspecte legate de prioritizarea proiectelor, întrucât acestea sunt discutate într-
un raport separat.29  

127. Următoarele măsuri de politică urmăresc să aducă îmbunătățiri sistemului actual, 
fără o revizuire integrală a PNDL – am putea numi acest demers scenariul „status quo +”. 
În schimb, cadrul propus în raportul privind criteriile de prioritizare se distanțează tot mai 
mult de structura actuală a programului.  

1) Reorientarea domeniului de aplicare a PNDL și evitarea suprapunerilor cu alte 
programe  

128. PNDL finanțează o gamă largă de investiții. Printre acestea se numără: i) 
modernizarea satelor; ii) regenerarea urbană a municipiilor și orașelor; și iii) infrastructura 
județeană. Însă investițiile în aceste sectoare sunt finanțate și prin alte programe (de 
exemplu, Programul Operațional Regional, Programul Național de Dezvoltare Rurală, etc.). 
În plus, PNDL finanțează proiecte la nivelul tuturor fazelor: i) proiecte pentru construirea de 
infrastructuri noi; ii) proiecte pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea infrastructurilor 
existente; și iii) proiecte care acoperă proiectele în curs. În prezentarea programului nu se 
indică în mod clar metodele de evaluare specifice celor trei tipuri de proiecte, clasificate pe 
faze.  

129. Analiza de față sugerează că PNDL ar trebui să finanțeze proiectele care nu au 
posibilitatea de a primi fonduri nerambursabile.  De asemenea, finanțarea maximă ce 
poate fi obținută prin PNDL ar trebui să fie specificată pentru fiecare tip de proiect.  

2) Îmbunătățirea documentației tehnice a proiectelor  

130. O problemă majoră identificată pe parcursul evaluării cererilor a fost calitatea 
slabă a documentației tehnice. Pentru a asigura respectarea cerințelor, se recomandă ca 
MDRAP să elaboreze și să pună la dispoziție un Ghid al solicitantului. Acest ghid ar oferi 
beneficiarilor potențiali interesați toate informațiile necesare pentru întocmirea cererii, 
inclusiv fondurile disponibile, documentația necesară și tipul proiectelor ce trebuie 
ordonate în funcție de priorități (care pot varia de la o perioadă de programare la alta). 

                                                             
 

29 A se vedea raportul final privind „Criterii îmbunătățite de ordonare în funcție de priorități pentru 
proiectele PNDL,” înaintat MDRAP împreună cu acest produs livrabil (la data de 23 decembrie 2014) 
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Ghidul ar trebui să prezinte detaliat modalitatea de completare, condițiile de eligibilitate 
pentru proiect și solicitant (precum și pentru parteneri, dacă este cazul) și să abordeze 
aspecte precum conformitatea, evaluarea, contractarea, execuția, compensarea, finalizarea 
proiectului și plata finală, lista de verificare a documentelor (conform modelului din anexa 
5), grilele de evaluare (conform modelului din anexa 3), modelul contractului de finanțare, 
modelele pentru contractele de proiectare, execuție, dirigenție, prestări servicii și audit.  

131. Ghidul solicitantului ar asigura transparența completă a întregului proces PNDL și 
ar oferi un cadru echitabil și coerent pentru toate cererile. Ghidul POR poate fi folosit ca 
bază pentru elaborarea ghidului PNDL. Documentele și formularele incluse în Ghidul 
solicitantului vor impune o anumită rigoare în ceea ce privește elaborarea documentațiilor 
pentru cererile de finanțare și ar trebui să faciliteze întregul proces, inclusiv în fazele de 
execuție și în momentul finalizării proiectului. Se estimează că perioada de evaluare a 
cererilor de finanțare va deveni mai scurtă ca urmare a reducerii numărului de cazuri în 
care sunt necesare clarificări pe parcursul procesului de evaluare.  

3) Consolidarea capacității pentru mai multă eficiență  

132. Experiența programelor finanțate din fonduri UE în perioada de programare 2007-
2013 arată că autoritățile locale au nevoie de asistență tehnică permanentă, în special în 
faza de elaborare a proiectului. O modalitate destul de simplă prin care se poate furniza 
acest tip de asistență constă în înființarea unui sistem de help-desk, fie la nivel central 
(MDRAP), fie în interiorul organismelor intermediare, în funcție de structura instituțională 
aleasă pentru sistemul de management (de exemplu ARD sau consilii județene).  

133. Având în vedere faptul că majoritatea autorităților locale rurale nu dispun de 
personal suficient pentru evaluarea calității modelului de proiect, o opțiune ar putea fi 
extinderea serviciilor de help-desk pentru a cuprinde o evaluare prealabilă a propunerii de 
proiect la nivelul organismului intermediar, cel puțin din punct de vedere al eligibilității. 
Această etapă ar reduce semnificativ volumul de muncă al evaluatorilor care se confruntă 
cu un număr ridicat de documentații incomplete (a se vedea evaluarea eșantionului de 
proiecte).  

134. De asemenea, este necesară o creștere a capacității de evaluare a proiectelor la 
nivelul MDRAP. În minister ar putea să fie instituit un program de formare sistematică, 
astfel încât deciziile pentruselectarea proiectelor să fie consecvente la nivelul întregului 
minister. În general, competențele de evaluare a proiectelor trebuie dezvoltate în mod 
coordonat, astfel încât să fie posibilă aplicarea efectivă a acestora în cadrul procesului 
decizional, pentru a nu fi uitate. Un exemplu în acest sens este abordarea adoptată de către 
Unitatea Centrală de Evaluare a Cheltuielilor din Irlanda. Ca și componentă esențială a 
consolidării sistemului național de management al investițiilor publice, unitatea 
promovează efectuarea unor cursuri de formare profesională în domeniul managementului 
investițiilor publice prin intermediul Centrului pentru Dezvoltare și Funcție Publică al țării. 
Chiar și țările cu sisteme tradiționale de management al investițiilor publice, precum Marea 
Britanie, își îndreaptă acum atenția către formarea sistematică: Autoritatea pentru Proiecte 
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Majore a Marii Britanii intenționează să formeze 200–300 de funcționari publici în următorii 
cinci ani, prin Academia sa de Leadership pentru Proiecte Majore (Major Projects 
Leadership Academy). În ceea ce privește economiile în tranziție, regulamentele privind 
managementul investițiilor publice existente în Slovenia reafirmă importanța dezvoltării și 
menținerii capacităților, atribuind ministerului finanțelor sarcina de a defini cerințele 
formării și de a organiza sesiuni de formare. 

4) Conceperea și derularea campaniilor de sensibilizare adresate beneficiarilor  

135. După ce Ghidul solicitantului va fi disponibil, vor fi necesare mai multe campanii 
de sensibilizare pentru a asigura că documentul ajunge la beneficiarii poten țiali ai PNDL. 
În fiecare județ ar trebui să se organizeze cel puțin o întâlnire cu autoritățile locale. De 
asemenea, câteva întruniri în fiecare regiune la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională ar 
putea fi utile pentru promovarea oportunității de finanțare.  

136. În plus, este necesar un website îmbunătățit axat pe program, care să ofere rapid 
toate documentele și informațiile relevante pentru beneficiarii actuali și viitori. PNDL este 
promovat pe site-ul oficial al MDRAP (www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl) care cuprinde 
Ordinul 1851/ 2013, cu toate anexele și OUG 28/2013. Nu se furnizează nicio altă 
informație esențială despre acest program. 

137. Comunicarea privind programul și proiectele finanțate este o condiție 
fundamentală pentru a-i stimula pe solicitanții potențiali să elaboreze și să depună 
proiecte. Pagina oficială a PNDL ar trebui să publice alocările financiare pe județ, lista 
proiectelor contractate pentru finanțare, sumele conexe, precum și faza de execuție a 
proiectelor.  

5) Îmbunătățirea modelului de selectare a proiectelor  

138. Cererile de finanțare ar trebui evaluate în patru faze:  
 Faza I – analiza formularului de manifestare a interesului; 

 Faza II – verificarea eligibilității și conformității (pe baza grilei actualizate cuprinse în 
anexa 3); și 

 Faza III – evaluarea tehnică și financiară; 

 Faza IV (dacă este necesar) – evaluarea pe teren. 

139. Documentația privind cererea de finanțare ar trebui să cuprindă, într-o primă 
fază, un formular de manifestare a interesului (formularul de MI este inclus ca model în 
Anexa 1) pe baza căruia MDRAP să evalueze dacă poate să acorde finanțarea. 
Documentația aferentă MI ar trebui să fie elaborată tot în baza unui Ghid al solicitantului 
care să conțină un formular standard de MI și anexele la acesta, inclusiv documentele ce 
trebuie depuse de către solicitanți.  

http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl


 

 
 

59 

140. În plus, cererile de finanțare sunt evaluate în prezent la nivelul MDRAP doar în 
ceea ce privește măsura în care solicitantul și proiectul propus întrunesc condițiile de 
eligibilitate. Nu este vorba despre o evaluare tehnică bazată pe o grilă de evaluare cu 
criterii și punctaje. PNDL ar trebui să cuprindă o evaluare tehnică și financiară detaliată 
(ETF) a proiectelor propuse care sunt considerate eligibile pentru finanțare și respectă în 
totalitate cerințele administrative ale programului. Proiectele care nu trec de verificarea 
conformității și a eligibilității nu ar trebui să ajungă în faza ETF. Programele finanțate din 
fonduri UE precum POR și PNDR oferă exemple bune în legătură cu ceea ce ar trebui să 
cuprindă ETF (aceste aspecte au fost detaliate în raportul privind criteriile de ordonare după 
priorități pentru PNDL, înaintat MDRAP concomitent cu prezentul raport). Grilele de 
verificare/evaluare ar trebui să fie publicate împreună cu Ghidul solicitantului pentru a 
asigura o transparență deplină în privința modului de analiză a proiectelor propuse. Este 
important ca această etapă din cadrul procesului să fie repetitivă: evaluatorii ar trebui să 
solicite clarificări, iar solicitanților ar trebui să li se ofere ocazia de a îmbunătăți 
documentația depusă – cu ajutorul consultanților și proiectanților lor. Numărul maxim de 
serii de clarificări ar putea să fie stabilit la două, întrucât acesta este numărul obișnuit în 
cazul programelor finanțate de UE. 

141. Cererile de finanțare trebuie prioritizate pe baza unui set de criterii. Criteriile 
actuale de ordonare în funcție de priorități a investițiilor în curs și a investițiilor noi din 
cadrul PNDL (data semnării contractului de furnizare/servicii/lucrări, după caz, faza de 
derulare a proiectului, populația deservită, procentul cofinanțării din bugetul local) nu se 
pot aplica în mod transparent. Consiliile județene pot să aleagă „cel puțin unul” dintre cele 
patru criterii (nu este clar care dintre ele este selectat în practică), nu există date de 
referință (este preferabil ca data semnării să fie mai recentă sau mai îndepărtată?), și nici 
ponderi.  

142. În cadrul componentei 2 a acestor servicii de asistență tehnică, echipa Băncii 
Mondiale a elaborat un raport în care propune un set clar de criterii de prioritizare a 
investițiilor din cadrul PNDL. Procesul de evaluare pentru propunerile de proiecte din 
cadrul PNDL ar trebui adaptat în funcție de specificitatea proiectului (proiecte mici), 
folosind un set relativ simplu de criterii de selecție și luând în considerare, de asemenea, 
capacitatea administrativă limitată a DG RDI de a prelucra un număr mare de proiecte.  

143. Cererile de finanțare ar trebui evaluate conform celor două faze de mai sus, la 
care ar trebui să se adauge o a treia fază pentru vizitele pe teren,  dacă este necesar. Acest 
sistem ar putea veni în completarea unui sistem de procesare on line pentru cereri; vizitele 
pe teren ar avea drept scop verificarea tuturor documentelor depuse electronic și, în plus, a 
condițiilor existente pe teren pentru derularea proiectelor propuse. Etapa de evaluare III va 
spori, de asemenea, rata de succes pentru proiectele ce urmează să fie finanțate prin PNDL.  

6) Crearea unui sistem standard de cereri  

144. În conformitate cu articolul 11, punctul 7 din OUG 28/2013, consiliile județene au 
obligația de a comunica lista propunerilor de finanțare în termen de 15 zile de la 
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transmiterea bugetului planificat. Această obligația este eludată în cazuri excepționale, 
atunci când solicitanții pot să trimită propunerile de finanțare direct către MDRAP. Întrucât 
MDRAP stabilește alocările bugetare către PNDL pentru fiecare consiliu județean, nu este 
clar cum sunt tratate proiectele primite direct de la solicitanți (și nu prin intermediul 
consiliilor județene). Se recomandă abrogarea punctului 7, astfel încât toți solicitanții să 
transmită propuneri de finanțare doar prin intermediul consiliului județean corespunzător. 
Astfel, s-ar asigura un tratament nediscriminatoriu al solicitanților, precum și finanțarea 
proiectului pe baza unor priorități clare. Acest lucru nu înseamnă că MDRAP nu ar mai juca 
un rol activ. Dimpotrivă, ar avea misiunea importantă de a asigura monitorizarea și 
supravegherea permanentă a modului în care consiliile județene administrează proiectele și 
le ordonează în funcție de priorități. 

145. O opțiune ce trebuie avută în vedere este delegarea, de către MDRAP, a sarcinilor 
de evaluare, asistență tehnică, contractare, precum și a unor sarcini de monitorizare, 
către organismele intermediare (OI) care au deja experiență în acest sens, cum este cazul 
ADR. Această opțiune ar asigura, de asemenea, o comunicare mai bună între beneficiari și 
autoritățile programului, ținând seama de faptul că majoritatea administrațiilor locale au 
colaborat cu ADR pentru alte programe (PHARE și POR 2007-2013). Și consiliile județene pot 
avea rolul de OI (însă nu pentru proiectele proprii depuse în vederea selectării pentru 
finanțare care ar ajunge direct la MDRAP pentru evaluare).  

7) Introducerea procedurii de ofertare cu clauze suspensive pentru documentația 
tehnică 

146. Pe baza procedurilor actuale de contractare, lucrările efective de construcție 
pentru proiectele noi nu pot să înceapă mai devreme de luna noiembrie a unui an 
calendaristic dat. Această situație determină probleme tehnice pe parcursul perioadei de 
iarnă sau o amânare a execuției exercițiului bugetar, ceea ce înseamnă ineficiență în ceea 
ce privește cheltuirea fondurilor alocate pentru exercițiul în curs. După publicarea Ghidului 
solicitantului pentru un anumit an, solicitanții ar trebui să poată iniția procesul de ofertare 
cu clauze suspensive în cazul documentelor tehnice necesare pentru contractele financiare. 
Clauza suspensivă prevede, în principal, că autoritatea locală/județeană permite 
ofertantului câștigător să inițieze derularea contractului doar după ce sursa de finanțare 
este asigurată, adică cererea PNDL este aprobată, iar contractul cu MDRAP semnat.  

8) Revizuirea politicilor privind standardele de cost și a ordinului privind 
cheltuielile eligibile  

147. Implementarea standardelor de cost pentru infrastructură este departe de a fi 
perfectă, ceea ce pune nenumărate probleme beneficiarilor. Intenția de a folosi standarde 
de cost este lăudabilă ca soluție pentru menținerea sub control a costurilor proiectului, 
precum și în vederea planificării. Problema este că standardele de cost actuale nu sunt 
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suficient de elaborate, iar în anumite cazuri (de exemplu, în cazul sistemelor de evacuare a 
apelor reziduale) lipsesc cu desăvârșire.30 Nu reflectă valorile nominale actualizate 
(respectiv valorile nu au fost ajustate la inflație din 2010), sau fluctuațiile cererii și ofertei; 
de asemenea, este neclar în ce măsură comparațiile dintre valorile proiectului și standardele 
de cost ar trebui să reflecte valori în RON sau în euro.  

 

 

148. Deși soluțiile tehnice cuprinse în legislația privind standardele de cost (în special 
pentru infrastructura rutieră) sunt doar o recomandare, acestea sunt adoptate de către 
toți solicitanții. Astfel, proiectanții aleg calitate mai slabă și tehnologii mai ieftine și mai 
puțin eficiente, toate acestea putând să genereze costuri mai ridicate pe termen lung.  În 
acest context, este important să se adopte tehnologii noi/mai ecologice cu un cost inițial 
mai ridicat, însă care se pot dovedi mai ieftine pe termen lung (de exemplu, dacă se ia în 
considerare costul pe ciclul de viață). 
 
149. Standardele de cost ar trebui actualizate sau eliminate în totalitate.  În cazul 
renunțării la standardele de cost, autoritățile ar putea să folosească în schimb o listă a 
prețurilor de referință exprimate în euro pentru a asigura menținerea sub control a 
prețurilor. În acest caz, ar trebui create baze de date cu valorile prețurilor locale pentru 
materialele de bază. În orice caz, soluțiile tehnice propuse ar trebui să fie doar orientative, 
iar proiectanții /beneficiarii ar trebui să fie informați în mod corespunzător asupra 
posibilității de a adopta opțiuni superioare din punct de vedere al costurilor pe termen 
scurt/lung și al calității.  
 

150. În legătură cu ordinul privind cheltuielile eligibile (OCE), întrucât PNDL este în 
totalitate un program finanțat de la bugetul de stat, cu bani proveniți în principal din 
aceeași sursă, nu există niciun motiv pentru reglementarea suplimentară a acestuia, 
dincolo de HG 28/2008. În prezent, normele metodologice cuprind o listă a cheltuielilor 
neeligibile (articolul 8 alineatul (3)) printre care se numără studiile de fezabilitate, studiile 
de specialitate, asistența tehnică, taxe, etc. În forma în care se prezintă, lista este, fără 
îndoială, o opțiune mai bună decât cea folosită în cadrul POR 2007-2013, care definea ceea 
ce poate să beneficieze de finanțare, excluzând în mod implicit orice nu era menționat în 
mod specific în ordinul privind cheltuielile eligibile. Cu alte cuvinte, aproape întotdeauna 
este mai bine să definim ceea ce nu este eligibil pentru rambursare, așa cum se întâmplă în 
cadrul PNDL. Totuși, ar fi necesară și o scurtă trecere în revistă a listei cheltuielilor 
neeligibile pentru a stabili dacă aceasta permite vreo excepție. 

                                                             
 

30 În schimb, MDRAP folosește în prezent o regulă generală conform căreia standardele de cost pentru 
sistemele de evacuare a apelor reziduale sunt de aproximativ 1,5 ori mai ridicate decât standardele de cost 
pentru sistemele de a l imentare cu apă. 
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9) Introducerea monitorizării execuției proiectului  

151. Procedura actuală nu oferă niciun mecanism pentru monitorizarea execuției 
proiectelor finanțate prin PNDL. Monitorizarea se bazează pe rapoartele comunicate de 
către consiliile județene, care sunt întocmite folosind datele transmise doar de către 
beneficiarii finanțării, pentru fiecare dintre cele trei subprograme ale PNDL (de exemplu, 
modernizarea satelor românești, regenerarea urbană a municipiilor și orașelor și 
infrastructura la nivel județean). 

152. Pentru a asigura o rată de succes a proiectelor mai ridicată și a evita situațiile de 
blocaj financiar, contractul de finanțare ar trebui să prevadă: (i) un avans (se poate ridica 
la 10% din valoarea contractului), (ii) termeni și condiții clare pentru tranșele plăților (de 
ex., avansul – în termen de o lună de la semnarea contractului, plățile intermediare – 
maxim 3 tranșe și plata finală – în termen de o lună de la finalizarea contractului). De 
asemenea, în contractul de finanțare ar trebui incluse și prevederi privind penalitățile 
impuse ambelor părți contractante. Contractul de finanțare ar trebui să cuprindă în egală 
măsură formularele standard pentru procesul de monitorizare și raportare.  

153. Este necesară o monitorizare adecvată pentru verificarea cererilor de rambursare 
depuse de beneficiari. În prezent, beneficiarii solicită fonduri direct de la MDRAP, ceea ce 
reprezintă o simplificare a procesului, întrucât până acum erau nevoiți să transmită cererile 
mai întâi către consiliile județene. Însă angajații intervievați din cadrul consiliilor județene 
au declarat faptul că doresc să rămână implicați pentru a putea coordona și monitoriza 
procesul de punere în aplicare în jurisdicția respectivă, în conformitate cu normele de 
punere în aplicare a PNDL. După ce aprobă cererile primite, ministerul transmite fondurile - 
în limitele anuale stabilite și pe baza dovezilor / documentelor primite („situații de lucrări”) 
direct către beneficiari. În sfârșit, beneficiarii transmit la MDRAP dovada plății furnizorilor 
de servicii (demonstrând, astfel, că fondurile primite au fost utilizate în scopul declarat).  

154. Principalul mecanism de monitorizare se bazează în prezent pe rolul 
inginerului/dirigintelui de șantier care are responsabilitatea legală deplină de a verifica 
progresul lucrărilor. Pentru programele finanțate din fonduri UE, această funcție de 
monitorizare este îndeplinită și de către organismele intermediare (de exemplu, Agențiile de 
Dezvoltare Regională), autoritățile de management și Autoritatea Națională de Audit, pe 
bază de eșantionare. Totuși, este adevărat că proiectele din cadrul PNDL sunt de obicei mult 
mai mici, așadar recomandarea unui sistem mult mai complicat decât cel actual trebuie 
făcută cu prudență. În ceea ce privește PNDL, este clar că funcția de monitorizare nu putea 
să fie îndeplinită doar de către MDRAP la nivel central, din simplul motiv al lipsei de 
capacitate și costurilor ridicate aferente trimiterii misiunilor de monitorizare pe teritoriul 
țării. MDRAP poate cel mult să verifice un eșantion de proiecte atent selectat, 
concentrându-se asupra investițiilor care sunt cele mai complexe și costisitoare. Potrivit 
legii, ministerul poate numi reprezentanți care, împreună cu omologii lor din cadrul 
Inspectoratului de Stat în Construcții, verifică exactitatea datelor raportate și le compară cu 
realitatea de pe teren. 

155. În plus, soluția pentru o monitorizare adecvată este înființarea unor unități 
specifice în cadrul consiliilor județene care să îndeplinească această funcție în mod 
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permanent. Avantajul ar consta în faptul că aceste autorități se află mai aproape de locul de 
derulare a lucrărilor și pot supraveghea mai ușor progresul lucrărilor și exactitatea 
cheltuielilor înaintate. Această etapă ar fi prealabilă transmiterii cererilor de rambursare de 
către beneficiari către MDRAP. Cu alte cuvinte, succesiunea acțiunilor poate fi ajustată după 
cum urmează: (i) beneficiarul înaintează consiliului județean competent raportul privind 
lucrările efectuate, inclusiv cererile de rambursare, în baza unui formular standard, simplu 
(cel definit în prezent în normele metodologice privind PNDL este suficient de clar); (ii) 
consiliul județean verifică exactitatea rapoartelor și a cheltuielilor, le aprobă/modifică 
împreună cu beneficiarul local; (iii) MDRAP primește raportul și, pe baza metodologiei de 
eșantionare, poate să decidă dacă să îl supună unor verificări mai amănunțite sau să îl 
aprobe pentru rambursare. Desigur, acest sistem nu s-ar aplica în cazul proiectelor 
consiliilor județene (din motive evidente privind conflictele de interese); în aceste situații, 
monitorizarea ar trebuie să fie efectuată de către MDRAP.  

156. O soluție alternativă mai simplă ar fi angajarea unor auditori independenți care să 
evalueze cheltuielile efectuate și corectitudinea cererilor de rambursare. Avantajul acestei 
soluții constă în faptul că se bazează pe părți neutre care nu sunt deloc implicate în lanțul 
decizional privind proiectele PNDL. De asemenea, nu ar necesita lărgirea aparatului 
administrativ la nivelul consiliului județean. În plus, proiectele finanțate din fonduri UE 
folosesc astfel de resurse pentru a facilita certificarea cheltuielilor, așadar nu este vorba 
despre o practică nouă în România. După cum se menționează în raportul Băncii Mondiale 
privind Programul Operațional Regional 2014-2020, rolul și funcțiile auditorilor necesită mai 
multe îmbunătățiri în contextul românesc: în primul rând, auditorii nu ar trebui să se 
limiteze la o simplă examinare a documentelor contabile, ci ar trebui să evalueze amănunțit 
fiecare cerere de rambursare, inclusiv procedurile de achiziții care au generat cheltuielile 
respective; la fel de important este faptul că unele țări au adoptat o bună practică prin care 
acestor actori li se cere să efectueze și audituri tehnice, ceea ce ar reprezenta un filtru 
suplimentar de verificare a calității documentației tehnice și lucrărilor de execuție derulate. 

10) Introducerea monitorizării post-execuție 

157. Cadrul legal actual nu include niciun fel de detalii cu privire la cerin țele din faza de 
post-execuție, adică evoluția proiectului după finalizare. În conformitate cu normele 
metodologice, după finalizarea lucrărilor efective, beneficiarul transmite la minister o copie 
a procesului-verbal de recepție. Cândperioada de garanție expiră, autoritatea locală 
transmite din nou o copie a documentației („procesul verbal de recepție final”) către 
MDRAP. În afară de acest aspect, cele două funcții principale post-execuție ale oricărui 
program de investiții - și anume etapa de monitorizare și evaluare (M&E) și schimbul de 
cunoștințe - par să lipsească din evoluția PNDL. Cu alte cuvinte, nu există un proces oficial 
de evaluare a impactului investițiilor finalizate și niciun fel de eforturi instituționale de 
comunicare a bunelor practici între beneficiarii trecuți, prezenți și viitori ai fondurilor PNDL. 
Acest lucru nu este surprinzător pentru un program de dată recentă precum PNDL; totuși, 
pentru a putea evolua, este important să se instituie mecanisme ex-post cu scopul de a 
asigura îmbunătățirea continuă a instrumentului. Raportul final privind Componenta 3 
analizează caracteristicile fundamentale și avantajele esențiale ale sistemelor de 
postmonitorizare și de gestionare a activelor. 



 

64 

Anexa 1: Scrisoare de exprimare a interesului 

1. Solicitant: Nume, adresă, statut juridic 
2. Partener/ I (dacă este cazul): Nume, adresă, statut juridic  
3. Experiența solicitantului/a partenerilor privind derularea unor proiecte 

asemănătoare (vă rugăm să specificați proiectele finalizate, sursa de 
finanțare și rolul solicitantului):............................. 

4. Denumire proiect 
5. Tipul proiectului   

A Drumuri A1 Centură   

  A2 Județean   
  A3 Comunal   
  A4 Străzi interioare   

  
 
 

A5 Rurale sau agricole/forestiere 
 

 

 

B Alimentare cu apă :   
 - captare   
 - pompare   

 - rețea de alimentare cu apă  
  1-2 km  2-5 km  5 km   

 - rezervor   
  < 20 cm  20 cm    

 - stație de tratare/clorurare  
 - rețea de distribuție  
  1-2 km  2-5 km  5 km    

C Canalizare   
 Rețea de 

colectare 
1-2 km  2-5 km  5 km    

 Pompare 
Purificare 

 
 

 

 
D Infrastructura 

socială 
D1 Infrastructura educațională   

  D2 Infrastructura de sănătate  

  D3 Infrastructura de servicii sociale  
E Sedii APL 

(administr
ație 
publică 
locală)  
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6. Proiectul reprezintă:  
Un obiectiv de investiții nou    

Un proiect de 
reabilitare/modernizare 

  

Continuarea unui proiect aflat în 
derulare *  

  

Altele   

 
*) În situația în care proiectul reprezintă continuarea unui proiect deja existent, vă 

rugăm să indicați în detaliu stadiul curent al proiectului, sursele de finanțare 
utilizate în trecut, orice probleme/provocări întâmpinate pe parcursul 
derulării proiectului […] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
7. Proiectul este executat în întregime pe domeniul public DA/NU 
Dacă NU, vă rugăm specificați detaliile (maxim 3 rânduri) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
8. Necesitatea și oportunitatea proiectului (ce aspecte curente sunt soluționate 

prin execuția proiectului – maxim 10 rânduri) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
9. Costul total estimativ al proiectului (inclusiv TVA) - (RON) 

........................................ 
 

10.  Contribuția financiară a solicitantului din costul total estimat iv al proiectului 
(în %): ............................... 

11.  Caracteristicile proiectului  

A Drumuri  
A0 Tronsonul de drum propus spre finanțare a 

fost reabilitat în ultimii 5 ani.  
A1 Asigură legătura cu TEN-T și/sau la rețeaua de 

drumuri naționale  
A2 Asigură legătura directă sau indirectă cu un 

pol de creștere localizat la maxim 60 de 
minute distanță  

A3 Asigură legătura directă sau indirectă cu un 
birou administrativ localizat la maxim 40 de 
minute distanță  

  

 

 
 
 

 

  A4 Leagă între ele regiuni diferite   
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  A5 Leagă între ele județe diferite    
  A6 Preia cea mai mare parte traficului din 

localitatea respectivă (drum de centură)  
 

  

  A7 Alte străzi din domeniul intravilan al localității    
     

B Alimenta
rea 
cu 
apă 

 
B1 Localitatea (localitățile) este (sunt) incluse în 

Master planul județean privind apa  

  

  B2 Localitatea este sau urmează să devină 
membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară și al operatorului regional  

B3 Localitatea sau Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară este de acord să 
încredințeze operarea sistemului de 
alimentare cu apă operatorului regional  

B4 Localitatea sau Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară nu este de acord să 
încredințeze operarea sistemului de 
alimentare cu apă operatorului regional, dar 
dovedește că poate opera sistemul și că 
poate acoperi costurile financiare necesare 
pentru dezvoltarea investiției  

  

 

 

  B5 Numărul de utilizatori finali: 
................................ 

  

   

C Canaliza
re 

  C1 Localitatea (localitățile) este (sunt) incluse în 
Master planul județean privind apa  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C2 Localitatea este sau urmează să devină 
membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară și al operatorului regional  

C3 Localitatea sau Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară este de acord să 
încredințeze operarea sistemului de 
alimentare cu apă operatorului regional  

C4 Localitatea sau Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară nu este de acord să 
încredințeze operarea sistemului de 
alimentare cu apă operatorului regional, dar 
dovedește că poate opera sistemul și că 
poate acoperi costurile financiare necesare 
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pentru dezvoltarea investiției  
C5 Numărul de utilizatori finali: 

................................ 
 
 

D Infrastru
ctur
a 
soci
ală 

D1 Infrastructura educațională   

  D2 Infrastructura de sănătate   
  D3 Infrastructura de servicii sociale 

D4 Sedii APL (administrație publică locală) 
D5 Numărul de beneficiari direcți 

  
 

 
 
 

12.  Stadiul proiectului  
Exprimarea interesului   

Studiu de prefezabilitate   
Studiu de fezabilitate/ 
Documentație de avizare lucrărilor 
de intervenție (DALI)  

  

Certificat de urbanism   
Avize/aprobări impuse de studiile 
pentru specialități 
Proiect de bază  
Autorizație de construire 
Altele…………………………………………….. 

  

   
   

   
   

   
   

13.  Impactul estimat (local/regional) ca urmare a dezvoltării proiectului 
Social  ……………. (maxim 10 rânduri) 

……………. (maxim 10 rânduri) 
……………. (maxim 10 rânduri) 
……………. (maxim 10 rânduri) 
 
 

Economic  
Mediu  

Altele  

Data emiterii,     Solicitant, 
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Anexa 2: Numărul proiectelor și alocarea pe județe  

Județ 
Nr. de 

proiecte Alocare 2014 (Lei) % 

Alba 63 32.624.327 1,39% 

Arad 60 40.766.021 1,74% 

Argeș  82 57.970.242 2,47% 

Bacău 95 55.237.629 2,36% 

Bihor 145 53.758.057 2,29% 

Bistrița Năsăud 122 79.605.950 3,39% 

Botoșani 60 46.010.000 1,96% 

Brașov 86 54.270.000 2,31% 

Brăila  58 45.716.055 1,95% 

Buzău 57 64.512.172 2,75% 

Caraș-Severin 111 48.276.010 2,06% 

Călărași 61 51.770.028 2,21% 

Cluj 107 51.177.927 2,18% 

Constanța 122 74.079.536 3,16% 

Covasna 49 53.416.550 2,28% 

Dâmbovița 115 60.650.000 2,59% 

Dolj: 105 59.924.820 2,56% 

Galați 60 54.157.575 2,31% 

Giurgiu 110 56.896.082 2,43% 

Gorj 119 66.138.689 2,82% 

Harghita 88 45.228.745 1,93% 

Hunedoara 67 50.618.155 2,16% 

Ialomița 75 49.400.039 2,11% 

Iași 157 69.665.990 2,97% 

Ilfov 37 51.600.000 2,20% 

Maramureș 115 60.199.435 2,57% 

Mehedinți 108 52.240.000 2,23% 

Mureș 93 55.245.640 2,36% 

Neamț 203 70.289.297 3,00% 

Olt: 135 91.660.307 3,91% 

Prahova 80 53.744.070 2,29% 

Satu Mare 185 55.343.294 2,36% 

Sălaj 67 33.524.888 1,43% 

Sibiu 46 49.000.000 2,09% 

Suceava 122 62.542.738 2,67% 

Teleorman 71 78.624.201 3,35% 

Timiș 146 60.957.000 2,60% 

Tulcea 47 59.891.632 2,55% 
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Vaslui: 106 50.450.995 2,15% 

Vâlcea 137 78.718.288 3,36% 

Vrancea 80 58.975.000 2,52% 

Total 3952 2.344.877.384 100,00% 
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Anexa 3: Grilă de triere a documentației tehnice existente pentru 
care nu s-a semnat un acord de finanțare  

Numele proiectului: ………………………… 
Cod de identificare: - 
Data/Termen de evaluare a proiectului: ……… 
 

 DA NU 

Solicitarea clarificărilor (data…..)   

Răspunsul la solicitarea clarificărilor (data….)    

 
Observații și clarificări: 
1. 
2. 
3. 
 
Clarificări necesare: 

Nr. Clarificare 

1  

2  

3  

  

 
Răspunsul la solicitarea clarificării 

Nr. Răspuns Observații 

   

   

   

 
În situația în care solicitantul nu depune decât Proiectul tehnic (PT)  

Nr. Recomandări de îmbunătățire a proiectului tehnic, 
conform Listei de verificare a conformității proiectului 
tehnic (a se vedea Anexa 8)  
 

Observații 
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1   

2   

3   

 

PASUL 1: Criterii minime de eligibilitate  DA NU 

Drumuri județene și comunale   

Proiectul vizează reabilitarea/modernizarea unui drum/sau 
dezvoltarea unui drum de centură [Fondurile PNDL trebuie în primul 
rând utilizate pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor existente] 

  

Proiecte de apă   

Proiectul este destinat localităților cu peste 50 de locuitori [Proiectele 
de dezvoltare a rețelei de alimentare cu apă pentru localități cu mai 
puțin de 50 de locuitori nu contribuie la atingerea obiectivelor din 
acquis-ul comunitar în domeniul apei și nu ar trebui avute în vedere]  

  

Proiecte de epurare a apelor uzate   

Proiectul este destinat aglomerărilor mai mari de 2.000 e.l.    

Proiectul este conceput pentru o aglomerare mai mare de 2.000 e.l. 
[Proiectele de dezvoltare a sistemelor de epurare a apelor uzate 
pentru aglomerări mai mici de 2.000 e.l. nu contribuie la atingerea 
obiectivelor din acquis-ul comunitar în domeniul apei și nu ar trebui 
avute în vedere] 

  

Proiectul vizează extinderea sistemului curent de canalizare pentru 
localitățile mai mici de 2.000 e.l. și presupune conectarea la o stație 
de epurare a apei deja existentă.  

  

Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem de canalizare pentru 
localitățile mai mici de 2.000 e.l. și presupune construcția unei stații 
noi de epurare a apei [Astfel de proiecte nu sunt considerate 
prioritare conform țintelor din acquis-ul UE]  

  

 
 

PASUL 2: Evaluarea gradului potențial de eligibilitate pentru 
Programele operaționale europene  DA NU 

Drumuri județene   

Proiectul presupune reabilitarea/modernizarea unui drum județean 
care face legătura directă cu rețeaua globală TEN-T [Dacă obiectivul 
de investiții propus este un drum județean care asigură legătura cu 
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rețeaua TEN-T, este posibil ca proiectul să fie eligibil pentru 
finanțarea din POR 2014-2020] 

Proiectul presupune lucrări de reabilitare/modernizare ale unui drum 
județean cu o valoarea totală de peste 100 milioane RON [Proiectele 
de acest tip pot fi eligibile pentru finanțarea din POR]  

  

Drumuri Comunale   

Propunerea de proiect de reabilitare/modernizare privește un drum 
comunal de legătură mai lung de 5 kilometri. [Ideal ar fi ca drumurile 
comunale de legătură mai mari să fie finanțate prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În felul acesta proiectele 
foarte mici pot fi finanțate prin PNDL, în timp ce proiectele mai mari 
pot fi finanțate prin PNDR]  

  

Proiecte de sisteme de alimentare cu apă și canalizare   

Proiectul este conceput pentru aglomerări mai mari de 2.000 e.l. și 
este inclus în Master planul regional de apă.  [Un astfel de proiect 
poate fi eligibil pentru PNDR]  

  

Proiectul este destinat unei aglomerări inclusă în lista de aglomerări 
eligibile pentru POIM 2014-2020. (Proiectele de acest tip trebuie 
abordate integrat, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020]  

  

Infrastructura sociala   

Proiectul vizează extensia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii 
sociale existente (unități de învățământ, unități medicale, centre 
culturale, baze sportive).  

--- --- 

 
Notă: Criteriile de eligibilitate pentru programele operaționale europene (de 
exemplu POR 2014-2020, PO Infrastructură Mare 2014-2020, Programul de 
Dezvoltare Rurală) sunt de fapt stabilite numai de autoritățile de management ale 
fiecărui program operațional.  
 

PASUL 3: Evaluarea calității documentației tehnice  DA NU Observații 

Conformitatea juridică    

Documentația respectă formularul model pentru  SF/DALI, 
obligatoriu conform HG 28/2008 (și anexe). În cazul în care 
documentația include proiectul tehnic detaliat, este 
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obligatoriu să includă și SF/DALI 

Tipul investiției se încadrează în cerințele OUG 28/2013 și ale 
Ordinul Ministrului MDRAP 1851/2013 

   

Documente justificative    

Documentația include: 
 Expertiza tehnică 

 Studiu geotehnic verificat la cerința de calitate Af 
 Studiu topografic 

 
Alte expertize și studii (în funcție de relevanță): 

 Studiu de trafic 

 Studiu hidrogeologic 

 Raport de audit energetic  
 Alte studii necesare 

   

Avize și acorduri    

Documentația include certificatul de urbanism valabil (CU).    

CU specifică avizele necesare    

Documentația include acordurile finale (cu excepția EIA), așa 
cum se specifică în CU.  

   

Devizul general    

Devizul general este calculat corect și actualizat pe baza 
cerințelor cuprinse în OUG 28/2008.  

   

Devizul general prezintă împărțirea pe capitole de cheltuieli 
pentru a ușura verificarea încadrării în limitele stabilite prin 
standardele de cost  

   

Sumele incluse în devizul general la fiecare 
capitol/subcapitol respectă limitele maxime stabilite prin 
standardele de cost enumerate în OUG 363/2010. 

   

Cheltuielile sunt prezentate clar, pe următoarele categorii: 

 Proiectare și inginerie (SF + avize și acorduri; 
Proiectul tehnic + raportul de expertiză tehnică a 
proiectului) 

 Consultanță 

 Asistență tehnică 
 Organizare de șantier 

 Cheltuieli diverse și neprevăzute 

   

Analiza cost-beneficiu (numai pentru SF)    

Analiza cost-beneficiu se efectuează conform cerințelor 
stabilite prin Ordinul 863/2008 

   

Specificarea indicatorilor de performanță (valoare    
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actualizată netă, rata internă a rentabilității, raportul cost-
beneficiu, fluxul total de numerar) 

Se include analiza economică (numai pentru proiectele mari)    

Se include analiza de senzitivitate    

Se include analiza riscurilor    

Prezentarea indicatorilor tehnico-economici     

Valoarea totală, inclusiv TVA     

Construcții-montaj     

Eșalonarea investiției    

Perioada de finalizare a investiției     

Capacități     

Alți indicatori specifici    

Decizia consiliului local/consiliului județean    

Se menționează indicatorii tehnico-economici, așa cum sunt 
prezentați în documentația tehnico-economică  

   

Se menționează explicit suma pentru cofinanțarea investiției 
până la finalizarea acesteia  

   

Cofinanțarea acoperă valoarea necesară pentru dezvoltarea 
proiectului, conform devizului general  

   

Drepturi de proprietate    

Se anexează dovada drepturilor de proprietate     

Exploatare și lucrări de întreținere    

Se include angajamentul scris al solicitantului, fie:  

 Să exploateze și să întrețină investiția cu fondurile 
proprii, fie  

 Să cedeze exploatarea sistemului de alimentare cu 
apă/epurare a apei Operatorului regional de apă 
(ORA). În cazul în care exploatarea este cedată către 
ORA, solicitantul trebuie să facă dovada asocierii sale 
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a ORA  
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Anexa 4: Listă de verificare a conformității proiectelor tehnice  

Numele investiției: ………………………… 
 
Cod de identificare: - 
 
Data examinării documentației / perioadă: ……… 
 

PASUL 1: Criterii generale privind conținutul DT  DA NU N.A. 

DT conține atât fragmente de text cât și piese 
desenate.  

--- ---  

Include un memoriu general care prezintă pe scurt 
toate aspectele caracteristice investiției.  

--- ---  

Include și prezintă separat memoriile tehnice pentru 
specialități. 

--- ---  

Include caiete de sarcini pentru fiecare specialitate.  --- ---  

Prezintă lista de lucrări pentru fiecare specialitate.     

Include lista sintetică a cheltuielilor pentru fiecare 
obiectiv de investiții (formularul F1).  

   

Include lista sintetică a cheltuielilor pe tip de lucrări și 
mărfuri (formularul F2).  

   

Include lista volumului de lucrări pentru fiecare 
categorie de lucrări (formularul F3).  

   

Prezintă lista cu utilaje, echipamente tehnologice, 
inclusiv echipamentele funcționale cu montaj 
(formularul F4 ).  

   

Include fișele tehnologice ale utilajelor și 
echipamentelor tehnologice (formularul F5).  

   

Include lista volumului de lucrări pentru construcții 
temporare (formularul F3).  

   

Documentația include graficul general de realizare a 
lucrărilor. 
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Include raportul de expertiză tehnică (semnat și 
ștampilat) pentru fiecare secțiune a proiectului unde 
legislația impune inspecția tehnică.  

   

Include, în cazul lucrărilor de intervenție, raportul de 
expertiză tehnică sau evaluarea realizată de 
proiectantul inițial.  

   

Acolo unde este cazul, se verifică cerința de calitate 
Af31 a studiului geotehnic.  

   

Include hărți ale obiectivelor de investiții pentru toate 
specialitățile, conform listei prezentate în rapoartele de 
expertiză tehnică pentru fiecare specialitate.  

   

Se prezintă planurile arhitecturale pentru fiecare 
obiect, incluziv cote, mărimi, distanțe, funcții, zone, 
clarificări privind finisajele, conform listei prezentate în 
raportul de expertiză tehnică pe specialități.  

   

Include planșe structurale pentru fiecare obiect, cu 
toate caracteristicile sale; planurile de infrastructură și 
suprastructură precum și secțiunile lor caracteristice 
corespund listei prezentate în raportul de expertiză 
tehnică pe specialități.  

   

Include planșe detaliate de montaj pentru fiecare 
obiect, conform listei prezentate în raportul de 
expertiză tehnică pe specialități. 

   

Include planșe pentru utilaje și echipamentul 
tehnologic, conform listei prezentate în raportul de 
expertiză tehnică pe specialități.  

   

Include planșe pentru echipamentele funcționale cu 
montaj, conform listei prezentate în raportul de 
expertiză tehnică pe specialități.  

   

Acolo unde este cazul, cuprinde anexate notificări, 
acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, avize 

   

                                                             
 

31 Af – rezistența și stabilitatea terenului de fundare în cazul construcțiilor și terenului 

stabil.  
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tehnice. 

    

    

PASUL 2: Criterii specifice privind aspectele calitative 
ale DT  

DA NU N.A. 

Fragmentelede text ale documentației includ titlul 
proiectului, etapa, beneficiarii, datele privind 
proiectantul, data redactării. 

   

Fragmentele de text ale documentației conțin lista cu 
semnături ale reprezentantului legal, proiectantului, 
șefului de proiect și elaboratorilor specializați.  

   

Există o corelare între proiectul de investiție din DT și 
SF (a fost avut în vedere scenariul recomandat de către 
elaboratorul studiului/documentației de avizare). 

   

Acolo unde este cazul, există rapoarte tehnice pentru 
următoarele specialități: arhitectură, rezistență, 
instalații interioare, rețeaua de utilități și tehnologie.  

   

DT este verificată de experții tehnici certificați pe 
specialități, conform „Regulamentului de verificare și 
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, execuției 
lucrărilor și a construcțiilor – HG nr. 925/1995, OM nr. 
286/1995”. Acolo unde legea o impune, părțile de text 
și piesele desenate includ ștampila și semnătura 
verificatorului tehnic de calitate.  

   

Documentația include planul de organizare de șantier, 
inclusiv un rezumat al lucrărilor de demolare, de 
deviere a rețelelor, de construire a drumurilor 
temporare de acces, alimentare cu apă, electricitate, 
căldură și sistem de telecomunicații.  

   

Caietul de sarcini conține calculele generale pentru 
dimensionarea elementelor de construcție și a 
instalațiilor.  

   

Caietul de sarcini descrie lucrările și materialele 
necesare pentru fiecare proiect de specialitate.  
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Caietul de sarcini conține instrucțiuni privind execuția, 
montajul, specificațiile tehnice privind folosirea 
materialelor, echipamentele, etapa de testare și 
încercări, indicând standardele, normele și cerințele 
tehnice impuse.  

   

Devizele pe obiecte sunt efectuate pe baza 
antemăsurătorilor, conform indicatorilor de 
unități/articole estimative cuprinse în descrierea 
lucrărilor.  

   

Include planuri topografice pentru lucrările de 
sistematizare pe verticală.  

   

Acolo unde este cazul, include planurile pentru 
construcțiile sub nivelul solului.  

   

Hărțile sunt numerotate/codificate, iar formatul și 
conținutul indicatorului este conform standardelor 
aplicabile32; indicatorul conține semnătura 
proiectanților.  

   

Planșele pe specialități sunt corelate cu rapoartele 
tehnice corespunzătoare.  

   

Acolo unde este cazul, există acordurile necesare de la 
proprietarii/operatorii de rețea pentru devierea rețelei.  

   

Notă: Formularea F1 - F5 sunt incluse în Ordinul nr. 863/2008  

IMPORTANT 

Pasul 1 din procesul de evaluare este acoperit de evaluatorii specializați, în cazul în 
care documentația depusă de către solicitant nu conține decât DT.  

Pasul 2 din procesul de evaluare este acoperit de evaluatorii specializați, în cazul în 
care documentația depusă de către solicitant conține Studiul de fezabilitate/ 
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (după caz) și DT.  

 

                                                             
 

32 Se pot accepta și planșe cu indicatori in format diferit, cu condiția ca indicatorul 

planșelor să conțină datele standard și semnăturile.  
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Anexa 5: Recomandări de îmbunătățire a listei PNDL de verificare a 
conformității 

 Elemente DA NU Observații 

1 Documentația include un opis    

 Documentația respectă formularul pentru SF/DALI, 
din HG 28/2008 (și anexe). În cazul în care 
documentația include proiectul tehnic detaliat, 
trebuie, de asemenea, să includă SF/DALI.  

   

 Tipul investiției corespunde cerințelor din OUG 
28/2013 și OM MDRAP 1851/2013 

   

     
2 Documentația tehnică include:    
 Expertiza tehnică     

 Studiu geotehnic verificat la cerința de calitate Af    
 Studiu topografic    

 Alte expertize și studii (în funcție de relevanță):    
- studiu de trafic    
- studiu hidrogeologic    

- raport de audit energetic     
- studiu privind reciclarea apelor uzate (efluent spre 
canal) 

   

- alte studii necesare    
3 Avize și acorduri     
 Documentația include certificatul de urbanism 

valabil (CU)  
   

 CU specifică avizele necesare     
 Documentația include toate acordurile finale* (așa 

cum se specifică în CU)  
*cu excepția EIA*  

   

     
4 Devizul general     

 Devizul general este elaborat corect și actualizat pe 
baza cerințelor cuprinse în OUG 28/2008  

   

 Documentația prezintă împărțirea pe capitole de 
cheltuieli pentru a ușura verificarea încadrării în 
limitele stabilite prin standardele de cost  

   

 Documentația include lista cantităților de lucrări 
pentru fiecare categorie de lucrări  

   

 Sumele incluse în devizul general la fiecare 
capitol/subcapitol respectă limitele maxime 
stabilite prin standardele de cost enumerate în 
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 Elemente DA NU Observații 

OUG 363/2010 
 
Cheltuielile sunt prezentate clar, pe următoarele 
categorii:  

   

Proiectare și inginerie     
- SF + documentația privind avizele și 

acordurile  
   

- Proiectul tehnic + verificarea tehnică de 
calitate a proiectelor  

   

Consultanță    
Asistență tehnică     

Organizare de șantier    
Cheltuieli diverse și neprevăzute    

     
5 Analiza cost-beneficiu (numai pentru SF)     
 Analiza cost-beneficiu se elaborează conform 

cerințelor stabilite prin Ordinul 863/2008  
   

 Se specifică indicatorii de performanță (valoare 
actualizată netă, rata internă a rentabilității, 
raportul cost-beneficiu, fluxul total de numerar)  

   

 Se include analiza economică (numai pentru 
proiectele mari) 

   

 Se include analiza de senzitivitate     
 Se include analiza riscurilor     

     
6 Indicatorii tehnico-economici ai investiției     
 Valoarea totală, inclusiv TVA     

 Construcții-montaj     
 Eșalonarea investiției     

 Perioada de finalizare a investiției     
 Capacități     
 Alți indicatori specifici     

     
7 Decizia consiliului local/consiliului județean     

 Se menționează indicatorii tehnico-economici, așa 
cum sunt prezentați în documentația tehnico-
economică  

   

 Se menționează explicit suma pentru cofinanțarea 
investiției până la finalizarea investiției  

   

 Cofinanțarea acoperă valoarea necesară pentru 
dezvoltarea proiectului, conform devizului general  
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 Elemente DA NU Observații 

     

8 Se anexează dovada drepturilor de proprietate     
     
9 Există angajamentul scris al solicitantului de a 

exploata și întreține investiția  
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Anexa 6: Lista proiectelor analizate pe perioada 2014-2020 

Nr. Lista DATA SIRUTA 
DOCUMENTATII MDRAP 
EVALUATE INCEPAND CU 01 
Octombrie 2014 

JUDET LOCALITATE TIP 

1 1 
14-07-
2014 81380 

Extindere retele de canalizare 
menajera in satul Polovragi, 
com. Plovragi, jud. Gorj  Gorj Polovragi  Canalizare 

2 1 
14-07-
2014 81380 

Modernizare drumuri satesti, 
comuna Polovragi, jud. Gorj  

Gorj Polovragi  Drumuri  

3 1 
14-07-
2014 109924 

Modernizare drumuri satesti 
sat Negoiesti  Mehedinti  

Baia de 
Arama Drumuri  

4 1 
14-07-
2014 109924 

Modernizare DC40 Baia de 
Arama - Pistrita Mehedinti 

Baia de 
Arama Drumuri  

5 1 
14-07-
2014 109924 

Realizare retea alimentare cu 
apa in zona Pirtie Schi, sat 
Dealu Mare Mehedinti  

Baia de 
Arama 

Alimentare 
apa 

6 1 
14-07-
2014 109924 

Extindere reatea canalizare 
zona Pirtie Schi, sat Dealu 
Mare Mehedinti  

Baia de 
Arama Canalizare 

7 1 
14-07-
2014 126825 

Extindere sistem aliemntare 
cu apa, comuna Dobrun, jud. 
Olt Olt Dobrun 

Alimentare 
apa 

8 1 
14-07-
2014 127171 

Modernizare drumuri locale, 
L=4,2 Km Olt Gradinari  Drumuri  

9 1 
14-07-
2014 130339 

Modernizare drum comunal 
DC127, L=1,56 Km Olt Gura Padinii  Drumuri  

10 1 
14-07-
2014 129139 

Modernizare drum comunal 
Strejesti-Gradinari, km 1+100-
3+500, Modernizare DC21A 
cu lianti bituminosi si DC20 de 
la km 5+200 Strejesti -
Gradinari  Olt Strejesti  Drumuri  

11 1 
14-07-
2014 129246 

Modernizare drumuri locale, 
L=3,75Km Olt Serbanesti  Drumuri  

12 1 
14-07-
2014 128374 

Modernizare strazi in satele 
apartinatoare orasului 
Potcoava, L=5,3 km Olt Potcoava Drumuri  

13 2 
16-07-
2014 190 

Consolidare zid de sprijin pe 
DJ121G, Iacobeni  Harghita Harghita Inginerie 

14 2 
16-07-
2014 85680 

Extindere reata de canalizare 
menajera in com. Sancraieni, 
jud. Harghita Harghita Sancraieni  Canalizare 
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15 2 
16-07-
2014 86311 

Modernizare drum comunal 
DC142, km 0+000-4+320 si 
0+000-1,290 dreapta, com. 
Varsag, jud. Harghita; Faza II, 
km:1+920-4+320 si 0+000-
1+290 dreapta, lungime 
sector L=3,69 km Harghita Varsag Drumuri  

16 2 
16-07-
2014 83525 

Reparatii pe DJ136km27+753 
Cristuru Secuiesc - Avramesti, 
jud. Harghita, Zid de sprijin pe 
gabioane Harghita 

Cristuru 
Secuiesc Drumuri  

17 2 
16-07-
2014 84460 

Reabilitare sistem rutier, 
reparatii  podete, santuri si  
trotuare pe DC75 si 
ranforsare sistem rutier si 
santuri pe drum comunal 
neclasificat in com. Galautasi, 
jud. Harghita Harghita Galautasi  Drumuri  

18 2 
16-07-
2014 86519 

Reabilitare si modernizare 
DC133 in com. Santimbru, sat 
Santimbru, jud. Harghita Harghita Santimbru Drumuri  

19 2 
16-07-
2014 83525 

Reabiltare strada Gradinior si 
strada Harghitei, orasul 
Cristuru Secuiesc, jud. 
Harghita Harghita 

Cristuru 
Secuiesc Drumuri  

20 2 
16-07-
2014 190 

Pod pe drumul judetean 
DJ123F, km 3+920 peste raul 
Olt intre localitatile Ciba-Ciceu Harghita Harghita Inginerie 

21 2 
16-07-
2014 190 

Modernizare drum judetean 
DJ134A, Soimusu Mic - 
Cristuru Secuiesc, km 7+500-
16+000 Harghita Harghita Drumuri  

22 2 
16-07-
2014 190 

Modernizare sistem rutier pe 
DJ123E, Miercurea Ciuc-
Pauleni DN12A, km 2+200 - 
7+500 Harghita Harghita Drumuri  

23 2 
16-07-
2014 84656 

Reabilitarea si modernizarea  
DC235 in lungime de 740 m, 
com. Lunca de Jos. jud. 
Harghita Harghita Lunca de Jos Drumuri  

24 2 
16-07-
2014 86487 

Refacere a 3 podete peste 
raul Nagy (Tulbure) din satul 
Porumbenii Mari, com. 
Porumbeni, jud. Harghita Harghita Porumbeni Inginerie 

25 3 
17-07-
2014 121055 

Extindere sistem de canalizare 
oras Targu Neamt Neamt 

Targu 
Neamt Canalizare 
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26 3 
17-07-
2014 121055 

Reabilitare retele de 
alimentare cu apa in oras 
Targu Neamt Neamt 

Targu 
Neamt 

Alimentare 
apa 

27 3 
17-07-
2014 123479 

Modernizare DC127 Piatra 
Soimului-Poieni km 2+200 - 
4+400 Neamt 

Piatra 
Soimului  Drumuri  

28 3 
17-07-
2014 124661 

Extindere si modernizare 
sistem de alimentare cu apa 
potabila, canalizare si ape 
uzate menajere in com. 
Timisesti  Neamt Timisesti  

Alimentare 
apa 

29 3 
17-07-
2014 124661 

Extindere si modernizare 
sistem de canalizare si ape 
uzate menajere in com. 
Timisesti  Neamt Timisesti  Canalizare 

30 3 
17-07-
2014 12105 

Reabilitare retea de canalizare 
menajera si microstatie de 
epurare zona Baile Oglinzii, 
oras Targu Neamt Neamt 

Targu 
Neamt Canalizare 

31 3 
17-07-
2014 14352 

Alimentare cu apa in com. 
Beleti - Negresti, sat Beleti  Arges 

Beleti 
Negresti  

Alimentare 
apa 

32 3 
17-07-
2014 26338 

Modernizare drumuri 
comunale (satesti) in com. 
Bucium Bacau Bucium Drumuri  

33 3 
17-07-
2014 23207 

Modernizare drumuri locale, 
com. Lipova Bacau Lipova Drumuri  

34 3 
17-07-
2014 23644 

Modernizare drum local DC20 
si drumuri locale, com. Negri 

Bacau Negri Drumuri  

35 3 
17-07-
2014 25861 

Modernizare drumuri satesti 
si  comunale in localitatea 
Traian Bacau Traian Drumuri  

36 3 
17-07-
2014 21454 

Modernizare drumuri locale si 
DC158, com. Birsanesti  Bacau Birsanesti  Drumuri  

37 3 
17-07-
2014 24187 

IBU pe DS 897, DS 1177, DS 
876/3 si DS 376/5 com. 
Pincesti  Bacau Pincesti  Drumuri  

38 3 
17-07-
2014 22460 

Modernizare drumuri 
comunale si locale com. 
Faraoani  Bacau Faraoani  Drumuri  

39 3 
17-07-
2014 22380 

Reabilitare drumuri comunale 
din com. Dofteana Bacau Dofteana Drumuri  

40 3 
17-07-
2014 21560 

Modernizare drumuri locale 
satele Bogdanesti si Fi l ipesti, 
com. Bogdanesti  Bacau Bogdanesti  Drumuri  
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41 3 
17-07-
2014 21196 

Modernizare si reabilitare 
drumuri locale si comunle in 
com. Balcani  Bacau Balcani Drumuri  

42 3 
17-07-
2014 105295 

Modernizare drum local 
DC181, com. Stanesti  Giurgiu Stanesti  Drumuri  

43 3 
17-07-
2014 105348 

Sistem de alimentare cu apa 
in com. Stoenesti  Giurgiu Stoenesti  

Alimentare 
apa 

44 3 
17-07-
2014 123709 

Infi intare sistem de 
alimentare cu apa in sat 
Poienari, com. Poienari  Neamt Poienari  

Alimentare 
apa 

45 3 
17-07-
2014 123709 

Infi intare sistem de canalizare 
si statie de epurare in sat 
Poienari, com. Poienari  Neamt Poienari  Canalizare 

46 3 
17-07-
2014 124885 

Modernizare drum comunal 
DC78 km0-4+727 Valea 
Ursului - Muncelul de Jos si 
drum vicinal km 0-1+453 in 
sat Muncelul de Jos Neamt 

Valea 
Ursului  Drumuri  

47 4 
21-07-
2014 142122 

Asfaltare strazi in localitatea 
Moigrad-Porolissum "Suseni" 
si "La Sasu", com. Mirsid, jud. 
Salaj Salaj Mirsid Drumuri  

48 4 
21-07-
2014 142550 

Modernizare drum comunal 
DC17: Bulgari(DJ108D) - 
Domnin, km 0+000 - 2+000, 
jud. Salaj Salaj Salatig Drumuri  

49 4 
21-07-
2014 142550 

Modernizare DC9: Salatig-
Mineu, km 2+000 - 5+640, 
jud. Salaj Salaj Salatig Drumuri  

50 4 
21-07-
2014 142550 

Modernizare DC14: DJ108D - 
Deja - Notig - DJ108A, km 
4+000 - 9+050, jud. Slaj  Salaj Salatig Drumuri  

51 4 
21-07-
2014 314 

Modernizare drum judetean 
DJ 110E, km 0+000 - 18+470 
Nusfalau - Plopis - Faget 
(l imita jud. Bihor) jud. Salaj  Salaj Salaj Drumuri  

52 4 
21-07-
2014 140770 

Modernizare drum comunal 
DC47, km 8+480-12+980, 
com. Cristolt, jud. Salaj  Salaj Cristolt Drumuri  

53 4 
21-07-
2014 142774 

Modernizare a doua drumuri 
comunale:DC47 km 5+200 - 
8+480 (Solona-Testioara), 
DC22A km 0+000 - 0+830 
(DN1H - Paralela Somes) com. 
Surduc, jud. Salaj  Salaj Surduc Drumuri  
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54 4 
21-07-
2014 141946 

Asfaltare drum comunal DC93 
Marca - Cerisa, jud. Salaj Salaj Marca Drumuri  

55 4 
21-07-
2014 141946 

Modernizre strazi in com. 
Marca, jud. Salaj  Salaj Marca Drumuri  

56 4 
21-07-
2014 59880 

Modernizare DC12 Unguras - 
Darot, jud. Cluj  Cluj Unguras Drumuri  

57 4 
21-07-
2014 58008 

Modernizare drum comunal 
DC102 Iara - Masca, com. Iara, 
jud. Cluj Cluj Iara Drumuri  

58 4 
21-07-
2014 58204 

Modernizare DC135 km 0+000 
- 3+550, jud. Cluj  Cluj 

Izvoru 
Crisului  Drumuri  

59 4 
21-07-
2014 55008 

Modernizare strazi in 
Municipiul Dej. jud. Cluj  Cluj Dej Drumuri  

60 4 
21-07-
2014 59764 

Modernizare drum comunal 
DC85 Tureni - Micesti, jud. 
Cluj Cluj Tureni Drumuri  

61 4 
21-07-
2014 57350 

Modernizare drumuri in com. 
Cojocna, jud. Cluj Cluj Cojocna Drumuri  

62 4 
21-07-
2014 58464 

Infi intare retea de canalizare 
menajera in localitatea 
Margau, jud. Cluj  Cluj Margau Canalizare 

63 4 
21-07-
2014 57948 

Infi intare retea de canalizare 
cu statii  de epurare in 
localitatea Garbau, com. 
Garbau, jud. Cluj  Cluj Garbau Canalizare 

64 4 
21-07-
2014 56014 

Imbunatatire infrastructura 
turistica in com. Belis, jud. 
Cluj Cluj Belis Turism 

65 4 
21-07-
2014 60169 

Modernizare drumuri in com. 
Negreni, 1718 ml, jud. Cluj 

Cluj Negreni Drumuri  

66 4 
21-07-
2014 60169 

Modernizare drumuri in 
comuna Negreni, 6342 ml, 
jud. Cluj Cluj Negreni Drumuri  

67 4 
21-07-
2014 140770 

Modernizare drum comunal 
DC48 km 0+000-4+000 com. 
Cristolt, jud. Salaj  Salaj Cristolt Drumuri  

68 5 
22-07-
2014 141786 

Modernizare drum comunal 
DC26 Letca-Soimuseni, km 
0+000 - 9+231, jud. Salaj Salaj Letca Drumuri  

69 5 
22-07-
2014 140208 

Modernizare drumuri de 
interes local in com. Banisor 
L=8 km, jud. Salaj Salaj Banisor Drumuri  

70 5 
22-07-
2014 140869 

Modernizare drum comunal 
DC57: DN1G - Ruginoasa, km 
0+000 - 8+000, jud. Salaj Salaj Cuzaplac Drumuri  
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71 6 
23-07-
2014 125061 

Modernizare retea stradala 
(Str. Biruintei - Vii lor - Plopilor 
- Narciselo 2) in com. Zanesti, 
jud. Neamt Neamt Zanesti  Drumuri  

72 6 
23-07-
2014 103238 

Modernizare drumuri de 
interes local sat Copaciu, com. 
Ghimpati, jud. Giurgiu Giurgiu Ghimpati  Drumuri  

73 6 
23-07-
2014 103238 

Modernizare drumuri de 
interes local sat Valea 
Plopilor, com. Ghimpati, jud. 
Giurgiu Giurgiu Ghimpati  Drumuri  

74 1B 
01-10-
2014 21418 

Modernizare drumuri 
comunale, comuna Berzunti, 
judetul Bacau Bacau Berzunti  Drumuri  

75 1B 
01-10-
2014 33989 

Modernizare DC 40B si strazi 
in comuna Nimigea 

BISTRITA-
NASAUD Nimigea Drumuri 

76 1B 
01-10-
2014 121652 

Modernizare Dc 196 din DN 
17 B-Borca-Soci,comuna 
Borca, judetul Neamt Neamt Borca Drumuri  

77 1B 
01-10-
2014 125150 

Modernizare drumuri în 
comuna Gădinți  Neamt 

Gadinti  
Drumuri  

78 1B 
01-10-
2014 121386 

Modernizare străzi în comuna 
Bira Neamt 

Bira 
Drumuri  

79 1B 
01-10-
2014 124206 

Modernizare strada Muncii, 
comuna Săbăoani  Neamt 

Sabaoani  
Drumuri  

80 1B 
01-10-
2014 121938 

Modernizare drum comunal 
DC1 Târzia- Groși  Neamt 

Brusturi  
Drumuri  

81 1B 
01-10-
2014 122668 

Modernizare Str. Moldovei- 
sat Gherăesti, Str. Moldovei - 
Sat Gherăeștii  Noi, str. 
Viorelelor- sat Tețcani, 
comuna Gherăesti, județul 
Neamț Neamt 

Gheraesti  

Drumuri  

82 1B 
01-10-
2014 18778 

Canalizare si statie de epurare 
in zona blocuri noi  Arges 

Stilpeni 
Canalizare 

83 1B 
01-10-
2014 18581 

Alimentare cu apa Lipia si 
Gainusa Arges 

Sapata 
Alimentare 
apa 

84 1B 
01-10-
2014 13169 

Canalizare pluviala zona 
Craiova Arges 

Pitesti  
Canalizare 

85 1B 
01-10-
2014 13169 

Modernizare Calea 
Campulung Arges 

Pitesti  
Drumuri  

86 1B 
01-10-
2014 16454 

Sistem de canalizare 
menajera Arges 

Domnesti  
Canalizare 

87 2B 
02-10-
2014 148916 

Modernizare drum comunal 
DC 36, km 4+000-5+321 Suceava Gramesti  Drumuri  
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Bălinești și DC 36C, km 0+000-
0+936 

88 2B 
02-10-
2014 146263 

Reabilitarea zonei centrale 
 a municipiului Suceava 
 prin reabilitare pietonal, 
străzi şi  i luminat Suceava 

Suceava 

Drumuri  

89 2B 
02-10-
2014 149316 

Modernizare DC 12B, L=3,242 
km Suceava 

Malini  
Drumuri  

90 2B 
02-10-
2014 150766 

Asfaltare drum comunal DC 
10A Nigotesti-Movileni L=4,28 
km Suceava 

Vadu 
Moldovei 

Drumuri  

92 2B 
02-10-
2014 86133 

Modernizare drumuri 
comunale neclasate în 
comuna Tulghes Harghita 

Tulghes  
Drumuri  

93 2B 
02-10-
2014 173533 

Extindere reţea alimentare cu 
apă, sat Dianu Valcea 

Stroesti  
Alimentare 
apa 

94 2B 
02-10-
2014 171628 

Modernizare drum comunal și 
drumuri de interes local  Valcea 

Nicolae 
Balcescu Drumuri  

95 2B 
02-10-
2014 85877 

Reabilitare şi modernizare 
drum comunal DC 68 în 
comuna Subcetate, judeţul 
Harghita Harghita 

Subcetate 

Drumuri  

96 3B 
06-10-
2014 23948 

Construire școală  sat Scurta, 
comuna Orbeni  

Bacau Orbeni Educatie 

98 3B 
06-10-
2014 32955 

Asfaltare uliţe laterale la 
Ciceu Giurgesti comunaCiceu 
Giurgesti  

BISTRITA-
NASAUD 

Ciceu 
Giurgesti  

Drumuri  

99 3B 
06-10-
2014 102525 

Modernizare străzi de interes 
local 

Ilfov Darasti-Ilfov Drumuri  

100 4B 
06-10-
2014 114382 

Modernizare străzi în comuna 
Sîncraiu de Mures: Sîncraiu de 
Mures: str. Bradului, str. 
Fabricii, str. Stejarului, str. 
Teilor, sat Nazna: str. Grîului, 
str. Crinului, str. Vadului, str. 
Lil iacului, str. scolii  

Mures 
Sincraiu de 
Mures 

Drumuri  

101 4B 
06-10-
2014 66731 

Construire sediu primarie si 
amenajari exterioare 
Comisani, jud Dambovita 

Dambovita Comisani  
Municipality 

102 4B 
06-10-
2014 179891 

Asfaltare drum local Soseaua 
Noua Sil istea-Persinari, 
comuna Raciu, judetul  
Dambovita 

Dambovita Raciu 

Drumuri  

103 4B 
06-10-
2014 15741 

Reabilitare drum comunal DC 
254 comuna Corbeni, judetul  

Arges Corbeni 
Drumuri  
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Arges 

104 4B 
06-10-
2014 150588 

Modernizare drumuri 
comunale in comuna Udesti, 
judetul Suceava 

Suceava Udesti  
Drumuri  

105 4B 
06-10-
2014 148293 

Modernizare drum comunal 
51B Dornesti-Iaz km 0+000-
3+300, comuna Dornești, 
județul Suceava  

Suceava Dornesti  

Drumuri  

106 4B 
06-10-
2014 150221 

Reabilitare si moderrnizare 
drumuri de interes local în 
comuna Siminicea, judetul 
Suceava 

Suceava Siminicea 

Drumuri  

107 4B 
06-10-
2014 122285 

Modernizare Dc 147 si 
drumuri locale in lungime de 
3,650 km, comuna Dobreni, 
judetul Neamt 

Neamt Dobreni 

Drumuri  

108 4B 
06-10-
2014 95293 

Reabilitare drumuri comunale 
Dc 31 Tomesti-Vladiceni, Dc 
33 Tomesti-Goruni, Dc 44 
Tomesti-Chicerea 

Iasi  Tomesti 

Drumuri  

109 4B 
06-10-
2014 100004 

Modernizare drum comunal 
Dc 16, Sculeni-Victoria-Luceni-
Icuseni 

Iasi  Victoria 
Drumuri  

110 4B 
06-10-
2014 147134 

Imbracaminte bituminoasa 
usoara pe drumuri comunale 
neclasate, in comuna Bosanci, 
judetul Suceava 

Suceava Bosanci  

Drumuri  

111 4B 
06-10-
2014 34770 

Modernizare DC 28, Km 
5+850-10+176, DJ 151-Bretea  

BISTRITA-
NASAUD 

SIEU-
ODORHEI Drumuri  

112 4B 
06-10-
2014 40035 

Reabilitare si modernizare 
drumuri comunale si satesti in 
sat Adăseni, comuna Adăseni, 
județul Botosani  

Botosani  Adaseni 

Drumuri  

113 4B 
06-10-
2014 34235 

Modernizare strada Brujeni, 
in comuna Prundu Bîrgăului, 
județul Bistrița Năsăud 

BISTRITA-
NASAUD 

Prundu 
Bîrgaului  

Drumuri  

114 4B 
06-10-
2014 150418 

Alimentare cu apa sat 
Sucevita, comuna Sucevita 

Suceava Sucevita 
Alimentare 
apa 

115 4B 
06-10-
2014 146325 

Reabilitare și modernizare 
drumuri de interes local în 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
județul Suceava  

Suceava 
Mitocu 
Dragomirnei 

Drumuri  

116 4B 
06-10-
2014 34422 

Extindere reabilitare cu apa 
potabila 

BISTRITA-
NASAUD 

Sil ivasu de 
Campie 

Alimentare 
apa 
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117 4B 
06-10-
2014 34770 

Realizare sarpanta 
BISTRITA-
NASAUD 

SIEU-
ODORHEI Educatie 

118 7 
07-11-
2014 138280 

Reabilitare scoala gimnaziala 
com. Odorheiu, jud.Satu Mare 

Satu Mare Odoreiu Educatie 

119 7 
07-11-
2014 16506 

Canalizarea si epurarea apelor 
uzate menajere in satele 
Draganu – Olteni si  
Dumbravesti, comuna 
Draganu, judetul Arges Arges Draganu Canalizare 

120 7 
07-11-
2014 77313 

Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Tudor 
Vladimirescu, judetul Galati  Galati  

Tudor 
Vladimirescu Drumuri  

121 7 
07-11-
2014 114809 

Extinderea - Mansardarea 
cladirii noi - "Ateliere scoala la 
Liceul Tehnologic Ioan Bujor" 

Mures 
Reghin Educatie 

122 7 
07-11-
2014 96904 

Modernizarea drumului  
communal DC 69A-km 6+000 
– km 8+600 si drumuri satesti 
in localitatea Bradicesti, 
comuna Dolhesti, judetul Iasi  

Iasi  

Dolhesti  Drumuri  

123 7 
07-11-
2014 33845 

Modernizare drum communal 
DC21 si ulita Pe Vale, in 
comuna Micestii  de Campie, 
Judetul Bistrita Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD Micesti  Drumuri  

124 7 
07-11-
2014 34397 

Reabilitare scoala Tiberiu 
Morariu, comuna Salva, jud. 
Bistrita Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD Salva Educatie 

125 7 
07-11-
2014 60455 

Reparatii  capitale, 
modernizare strazi si trotuare 
in oras Eforie Constanta Eforie Drumuri  

126 7 
07-11-
2014 57083 

Lucrari de refacere si 
modernizare a infrastructurii  
rutiere afectate de inundatii  
in anul 2010 in comuna 
Chiuesti  Cluj Chiuesti  Drumuri  

127 7 
07-11-
2014 NA 

Reabilitare si modernizare 13 
strazi din satul SIMINOC, 
Orasul Murfatlar – Faza DALI” Constanta Murfatlar Drumuri  

128 7 
07-11-
2014 NA 

Reabilitare si modernizare 26 
de strazi in orasul Murfatlar – 
Faza DALI Constanta Murfatlar Drumuri  

129 7 
07-11-
2014 99922 

Construire cladire pentru 
gradinita – sat Tutora, com. 
Tutora 

Iasi  
Tutora Educatie 
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130 7 
07-11-
2014 96904 

EXTINDERE SCOALA 
GIMNAZIALA DOLHESTI – 
GRUPURI SANITARE, 
CENTRALA TERMICA, BAZIN 
VIDANJABIL 

Iasi  

Dolhesti  Educatie 

131 7 
07-11-
2014 173533 

Asfaltare ulite in comuna 
Stroesti, judetul Vilcea Valcea Stroesti  Drumuri  

132 8 
10-11-
2014 66474 

Reabilitare, dotare si 
extindere Dispensar Medical 
sat Bucsani, jud. Dambovita Dambovita Bucsani  Medical  

133 8 
10-11-
2014 78329 

Modernizare drum comunal, 
DC 20 Copacioasa - Pojogeni 
km 5+575-8+575, judetul Gorj Gorj 

Targu 
Carbunesti  Drumuri  

134 8 
10-11-
2014 83491 

Reabilitare, extindere, 
modernizare Casa de cultura, 
orasul Borsec, judetul 
Harghita Harghita Borsec Cultural  

135 8 
10-11-
2014 146744 

Reabilitare Strazi in municipiul 
Vatra Dornei judetul Suceava 

Suceava Vatra Dornei Drumuri  

136 8 
10-11-
2014 33202 

Construirea unui sediu de 
primarie in localitatea 
Dumitra, jud. Bistrita Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD Dumitra Municipality 

137 8 
10-11-
2014 34477 

Gradinita Sinmihaiu de 
Campie, jud. Bistrita Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD Sinmihaiu Educatie 

138 8 
10-11-
2014 78472 

Infi intare sistem alimentare 
cu apa in vatra de sat Campu 
Mare si statie de tratare a 
apei la gospodaria de apa 
Albeni, comuna Albeni, 
judetul Gorj. Gorj Albeni 

Alimentare 
apa 

139 8 
10-11-
2014 25148 

Modernizare drum local sat 
Coman, comuna Sanduleni, 
judetul Bacau Bacau Sinduleni  Drumuri  

140 8 
10-11-
2014 100086 

REABILITARE SI 
MODERNIZARE SCOALA 
GIMNAZIALA VINATORI 

Iasi  
Vinatori  Educatie 

141 9 
12-11-
2014 150935 

REABILITARE SI 
MODERNIZARE SCOALA 
GIMNAZIALA “IORGU G. 
TOMA”, COMUNA VAMA, 
JUDETUL SUCEAVA Suceava Vama Educatie 

142 9 
12-11-
2014 72926 

Alimentare cu apa in sistem 
centralizat in comuna leu, sat 
ZanoagaA Dolj Leu 

Alimentare 
apa 
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143 9 
12-11-
2014 166137 

Infi intarea sistemului de 
canalizare in sat Fedesti , 
comuna Suletea, judetul 
Vaslui  Vaslui  Suletea canalizare 

144 9 
12-11-
2014 166137 

Infi intarea sistemului de 
alimentare cu apa in sat 
Fedesti, com Suletea Vaslui  Suletea 

Alimentare 
apa 

145 9 
12-11-
2014 176338 

MODERNIZARE DC165 
SECTOR DJ204P – RASCA, km 
0+000-3+500 Vrancea Gura Calitei  Drumuri  

146 9 
12-11-
2014 35054 

Extindere retea de canalizare 
pe strazile laterale din loc. 
Telciu 

BISTRITA-
NASAUD Telciu canalizare 

147 9 
12-11-
2014 79932 

Modernizare drum comunal 
DC40 Cruset_Slavuta comuna 
Cruset, judetul  Gorj Gorj Cruset Drumuri  

148 9 
12-11-
2014 66697 

Gradinita cu 5 grupe in 
comuna Cojasca satul 
Fantanele. Dambovita Cojasca Educatie 

149 10 
13-11-
2014 122132 

Extindere, reabilitare util itati 
sediu primarie Costisa, 
jud.Neamt Neamt Costisa Municipality 

150 10 
13-11-
2014 101957 

Modernizare infrastructura 
rutiera pe strazile Tineretului, 
Piersicilor, Narciselor, 
Viitorului, Rasaritului si  
Aviatiei  Ilfov Ciorogirla Drumuri  

151 10 
13-11-
2014 163903 

Modernizare drumuri prin 
asfaltare in comuna Gagesti, 
jud. Vaslui  Vaslui  Gagesti  Drumuri  

152 10 
13-11-
2014 122132 

EXTINDERE SCOALA 
GENERALA CLASELE I-VIII, 
COMUNA COSTISA, JUDETUL 
NEAMT Neamt Costisa Educatie 

153 10 
13-11-
2014 74411 

Asfaltare drumuri de interes 
local in comuna Teslui, jud. 
Dolj, sat Viisoara Mosneni, 
Urieni, Teslui  Dolj Teslui Drumuri  

154 10 
13-11-
2014 71518 

Modernizare strazi rurale in 
Comuna Caraula, Jud. Dolj  Dolj Caraula Drumuri  

155 11 
14-11-
2014 63633 

Alimentare cu apa in 
localitatea Ladauti, com. 
Barcani, jud. Covasna Covasna Barcani 

Alimentare 
apa 

156 11 
14-11-
2014 63633 

Canalizare menajera in 
localitatea Ladauti, com. 

Covasna Barcani canalizare 
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Barcani, jud. Covasna 

157 12 
17-11-
2014 22488 

Modernizare drumuri locale in 
satul Fil ipeni, Comuna 
Fil ipeni, judetul Bacau Bacau Fil ipeni Drumuri  

158 12 
17-11-
2014 105570 

Modernizare strazi in comuna 
Tunari, judetul Ilfov Ilfov Tunari  Drumuri  

159 14 
28-11-
2014 136768 

Reabilitare drum comunal 
DC43 Andrid-Salacea Satu Mare Andrid Drumuri  

160 14 
28-11-
2014 137103 

Extindere retea de alimentare 
cu apa potabila a localitatilor 
Barsau de Sus si Barsau de 
Jos, com. Barsau, jud. Satu 
Mare Satu Mare Birsau 

Alimentare 
apa 

161 14 
28-11-
2014 137103 

Extindere retea de canalizare 
ape uzate menajere in 
localitatile Barsau de Sus si 
Barsau de Jos, com. Barsau , 
Jud. Satu Mare Satu Mare Birsau Canalizare 

162 14 
28-11-
2014 136964 

Reabilitare drum comunal 
DC142 Beltiug-Giungi Satu Mare Beltiug Drumuri  

163 14 
28-11-
2014 137844 

Retea de canalizare menajera 
si statie de epurare in 
localitatile Giurtelec, com. 
Hodod Satu Mare Hodod Canalizare 

164 14 
28-11-
2014 138404 

Gradinita cu program normal 
4 sali  de grupe Satu Mare Racsa Educatie 

165 14 
28-11-
2014 138921 

Alimentare cu apa a localitatii 
Giorocuta, com. Supur, jud. 
Satu Mare Satu Mare Supur 

Alimentare 
apa 

166 14 
28-11-
2014 138921 

Camin cultural cu sala 
multifunctionala localitati 
Giorocuta, com. Supur, Jud. 
Satu Mare Satu Mare Supur Cultural  

167 14 
28-11-
2014 138921 

Baza sportiva multifunctionala 
in localitatea Supuru de Jos  

Satu Mare Supur SPORT 

168 14 
28-11-
2014 139250 

Reabilitare termica si reparatii 
curente la Dispensar uman, 
com. Urziceni, jud. Satu Mare Satu Mare Urziceni Medical  

169 14 
28-11-
2014 139250 

Modernizare strazi in com. 
Urziceni si  Urziceni Padure, 
jud. Satu Mare Satu Mare Urziceni Drumuri  

170 14 
28-11-
2014 136526 

Modernizare drum E671 
(DN19) in Municipiul Carei  Satu Mare Carei Drumuri  
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171 14 
28-11-
2014 136526 

Reabilitare si modernizare 
sala de repetiti i  pentru Casa 
de Cultura Carei  Satu Mare Carei Cultural  

172 14 
28-11-
2014 136526 

Reabilitare corp D al 
manejului Castel  Karolyi  Satu Mare Carei Cultural  

173 14 
28-11-
2014 136483 

Reabilitare cladire corp C5, 
invatamant primar din cadrul 
Liceului Teoretic German 
Johann Ettinger Satu Mare Satu Mare Cultural  

174 14 
28-11-
2014 136483 

Reparatii  capitale pod 
Decebal peste raul Somes Satu Mare Satu Mare Drumuri  

175 14 
28-11-
2014   

Retea canalizare menajera in 
satul Agarbiciu Satu Mare 

Capusu 
Mare Canalizare 

176 14 
28-11-
2014 136964 

Reafacere podet dalat peste 
paraul Maria in satul Ratesti  

Satu Mare Beltiug Drumuri  

177 14 
28-11-
2014 136964 

Refacere podet dalat peste 
paraul Bolda in satul Bolda Satu Mare Beltiug Drumuri  

178 14 
28-11-
2014 137844 

Modernizare drumuri de 
interes local comuna Hodod, 
judetul Satu Mare  Satu Mare Hodod Drumuri  

179 15 
28-11-
2014 117998 

Construire teren de sport in 
localitatea Baita 

Mures 
Lunca SPORT 

180 15 
28-11-
2014 85289 

Reabilitare strazi si  drumuri 
comunale in com. Plaiesii  de 
Jos, drum comunal DC120 Harghita 

Plaiesii  de 
Jos Drumuri  

181 16 
02-12-
2014 162381 

Apa 
Vaslui  Bacesti  

Alimentare 
apa 

182 16 
02-12-
2014 138574 

Apa 
Satu Mare Piscolt 

Alimentare 
apa 

183 16 
02-12-
2014 97722 

Primarie 
Iasi  

Lungani Municipality 

184 16 
02-12-
2014 167240 

Modernizare drumuri de 
interes local, comuna Rafaila, 
judetul Vaslui  Vaslui  Rafaia Drumuri  

185 16 
02-12-
2014 121297 

Gradinita 
Neamt Bicaz Educatie 

186 16 
02-12-
2014 97722 

Gradinita sat Concea 
Iasi  

Lungani Educatie 

187 16 
02-12-
2014 63125 

Gradinita Valea Seaca 
Constanta 

Valu lui 
traian Educatie 

188 16 
02-12-
2014 305 

Parc balnear Belting 
Satu Mare Satu Mare Turism 

189 16 
02-12-
2014 305 

Reabilitare sediu 
administrativ Satu Mare Satu Mare Municipality 
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190 16 
02-12-
2014 138538 

Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea unitatilor sanitare din 
localitatea Pir, judetul Satu 
Mare Satu Mare Pir Medical 

191 16 
02-12-
2014 137899 

Camin cultural  
Satu Mare Homoroade Cultural  

193 16 
02-12-
2014 305 

Biblioteca 
Satu Mare Satu Mare Educatie 

194 16 
02-12-
2014 305 

Centru scolar 
Satu Mare Satu Mare Educatie 

195 16 
02-12-
2014 97722 

Gradinita 
Iasi  

Lungani Educatie 

196 16 
02-12-
2014 138208 

Canal 
Satu Mare Moftin Canalizare 

197 16 
02-12-
2014 138208 

Scoala 
Satu Mare Moftin Educatie 

198 16 
02-12-
2014 138208 

Drum 
Satu Mare Moftin Drumuri  

199 16 
02-12-
2014 138574 

Modernizare drumuri si strazi 
in localitati ale comunei 
Piscolt, jud Satu Mare Satu Mare Piscolt Drumuri  

200 16 
02-12-
2014 63125 

Gradinita zona lotizata C 
Constanta 

Valu lui 
traian Educatie 

201 16 
02-12-
2014 138574 

Modernizare strada Unirii , 
comuna Piscolt, judetul Satu 
Mare Satu Mare Piscolt Drumuri  

202 17 
03-12-
2014 138618 

Reabilitare drum comunal 
DC24, intersectie DJ193B 
Bicau, comuna Pomi, judetul 
Satu Mare Satu Mare Pomi Drumuri  

203 17 
03-12-
2014 85528 

Scoala 
Harghita Sarmas Educatie 

207 17 
03-12-
2014 139287 

Camin 
Satu Mare 

Valea 
Vinului  Cultural 

208 17 
03-12-
2014 139143 

Canal 
Satu Mare Tarsolt Canalizare 

209 17 
03-12-
2014 138618 

Drumuri Borlesti  
Satu Mare Pomi Drumuri  

210 17 
03-12-
2014 32599 

Reabilitare drum DC2B, km 
0+000 – 5+000, intersectie 
DN17D – sat Cormaia, judetul 
Bistrita Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD Sangeorz Bai Drumuri  

211 17 
03-12-
2014 40492 

Scoala Generala 1 
Brasov Zarnesti  Educatie 

212 17 03-12- 40492 Scoala Generala 3 Brasov Zarnesti  Educatie 
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2014 

213 17 
03-12-
2014 40492 

Continuarea lucrarilor de 
reabilitare si modernizare a 
corpului A al Gradinitei nr. 1 
din Zarnesti, prin realizarea de 
investiti i  in reabilitarea 
termica Brasov Zarnesti  Educatie 

214 17 
03-12-
2014 22059 

Construire gradinita noua cu 
program normal cu 3 Sali  de 
grupa in sat Bilca, comuna 
Cotofenesti, judetul Bacau Bacau Cotofanesti  Educatie 

215 17 
03-12-
2014 138618 

Retea cananalizare 
Satu Mare Pomi Canalizare 

216 18 
04-12-
2014 37217 

Modernizare si reabilitare 
scoala, sat Durnesti, com. 
Durnesti  Botosani  Durnesti  Educatie 

217 18 
04-12-
2014 37217 

Modernizarea si reabilitarea 
dispensarului uman din com. 
Durnesti  Botosani  Durnesti  Medical  

218 19 
05-12-
2014 139287 

Camin 
Satu Mare 

Valea 
Vinului  Cultural  

220 19 
05-12-
2014 124634 

Sala de sport sat Adjudeni  
Neamt Tamaseni SPORT 

221 19 
05-12-
2014 66580 

Construire sediu primarie 
Dambovita Cobia Municipality 

222 19 
05-12-
2014 67167 

Asfaltare si modernizare drum 
Dambovita Cringuri  Drumuri  

223 19 
05-12-
2014 100335 

Scoala 
Iasi  

Rachiteni  Educatie 

225 19 
05-12-
2014 122061 

Dispensar 
Neamt Candesti  Medical  

226 19 
05-12-
2014 123914 

Modernizare drumuri satesti  
Neamt Raucesti  Drumuri  

227 19 
05-12-
2014 123914 

Construire pod 
Neamt Raucesti  Drumuri  

228 19 
05-12-
2014 40438 

Apa 
Brasov Sacele 

Alimentare 
apa 

229 19 
05-12-
2014 40438 

Canal 
Brasov Sacele Canalizare 

230 19 
05-12-
2014 32633 

Gradinita 
BISTRITA-
NASAUD 

BISTRITA 
BIRGAULUI Educatie 

231 19 
05-12-
2014 41177 

Drum Hoghiz - Cuciulata 
Brasov Hoghiz Drumuri  

232 19 
05-12-
2014 41177 

Gradinita 
Brasov Hoghiz Educatie 
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234 19 
05-12-
2014 85528 

Scoala 
Harghita Samas Educatie 

235 19 
05-12-
2014 138351 

Modernizare drum Orasu 
Nou-Orasu Nou Vii, com. 
Orasu Nou, jud. Satu Mare Satu Mare Orasul Nou Drumuri  

236 19 
05-12-
2014 33845 

Modernizare drum comunal 
DC21 si ulita Pe Vale in 
comuna Micestii  de Campie, 
judetul Bistrita Nasaud 

BISTRITA-
NASAUD 

Micestii  de 
Campie Drumuri  

237 19 
05-12-
2014 50399 

Drum 
Buzau Valcelele Drumuri  

238 19 
05-12-
2014 147241 

Drum DC48B, sat Sadau 
Suceava Brodina Drumuri  

239 19 
05-12-
2014 167222 

Drum DC84 Suseni Manzati  
Vaslui  Ibanesti  Drumuri  

240 19 
05-12-
2014 94731 

Drum DC25 
Calarasi  Valcelele Drumuri  

241 19 
05-12-
2014 162693 

Drum 
Vaslui  Bogdanesti  Drumuri  

242 19 
05-12-
2014 162014 

Drum DC164; DJ244M 
Vaslui  Albesti  Drumuri  

243 19 
05-12-
2014 166315 

Drum DJ244E 
Vaslui  Tatarani  Drumuri  

244 19 
05-12-
2014 40438 

Drum 
Brasov Sacele Drumuri  

245 19 
05-12-
2014 162381 

Alimentare cu apa  
Vaslui  Bacesti  

Alimentare 
apa 

246 19 
05-12-
2014 147134 

Modernizare si asfaltare 
drumuri comunale, com. 
Bosanci  Suceava Bosanci  Drumuri  

247 19 
05-12-
2014 93370 

Strazi 
Calarasi  Dor Marunt Drumuri 

248 19 
05-12-
2014 164892 

Apa 
Vaslui  Miclesti  

Alimentare 
apa 

249 19 
05-12-
2014 166182 

Modernizare strada nr. 16 
Vaslui  Tanacu Drumuri  

250 19 
05-12-
2014 378 

Drum DJ284:DN24B 
Vaslui  Vaslui  Drumuri  

251 19 
05-12-
2014 107001 

Modernizare strada 
Maramures Ardusat Drumuri  

252 19 
05-12-
2014 112995 

Modernizare drum comunal 
DC38, DJ670 Mehedinti  Ponoarele Drumuri  

253 19 
05-12-
2014 111550 

Apa 
Mehedinti  Darvari  

Alimentare 
apa 

254 19 05-12- 80908 Apa Gorj Musetesti  Alimentare 
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2014 apa 

255 19 
05-12-
2014 70414 

Amenajare zona agrement 
turistic Dolj Fi l iasi  Turism 

256 19 
05-12-
2014 73709 

Canalizare 
Dolj Plenita Canalizare 

257 19 
05-12-
2014 72926 

Apa - zanoaga 
Dolj Leu 

Alimentare 
apa 

258 19 
05-12-
2014 104136 

Stazi 
Giurgiu Mihailesti  Drumuri  

259 19 
05-12-
2014 121055 

Reabilitare biblioteca 
Neamt 

Targu 
Neamt Cultural  

260 19 
05-12-
2014 81861 

Drum stradal modernizare 
Gorj Scoarta Drumuri  

261 20 
08-12-
2014 115183 

Scoala Generala 
Mures 

Apold Educatie 

263 20 
08-12-
2014 57449 

Drum 
Cluj Cornesti  Drumuri  

264 20 
08-12-
2014 74108 

Canalizare 
Dolj 

Seaca de 
Camp Canalizare 

265 20 
08-12-
2014 98505 

Modernizare tronson din 
DC13, Cirl ig (DN24) Cuza 
Voda, comuna Popricani, 
judetul Iasi  

Iasi  

Popricani  Drumuri  

266 20 
08-12-
2014 111220 

DC3 
Mehedinti  

Ciresu Drumuri  

267 20 
08-12-
2014 58856 

Drum 
Cluj Panticeu Drumuri  

269 20 
08-12-
2014 121607 

Scoala I-IV 
Neamt Bodesti  Educatie 

270 20 
08-12-
2014 121607 

Scoala I-VIII 
Neamt Bodesti  Educatie 

271 20 
08-12-
2014 81264 

Modernizare drumuri satesti 
si  vicinale ce apartin 
domeniului public, com. 
Plopsoru Gorj Plopsoru Drumuri  

272 22 
11-12-
2014 70502 

Modernizare strazi in orasul 
Segarcea, jud. Dolj  Dolj Segarcea Drumuri  

273 22 
11-12-
2014 171325 

Modernizare drumuri in satul 
Scarisoara, com. Mihailesti  

Valcea Mihaesti  Drumuri  

274 22 
11-12-
2014 123255 

Modernizare drum DC75 si 
str. Pompierului  Neamt Oniceni Drumuri  

275 22 
11-12-
2014 49545 

Modernizare infrastructura 
rutiera Buzau Smeeni Drumuri  

276 22 11-12- 46313 Drumuri  Buzau Cislau Drumuri  
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2014 

277 22 
11-12-
2014 47159 

Canalizare 
Buzau Largu Canalizare 

279 22 
11-12-
2014 175590 

Modernizre drum Ciorasti - 
Salcia Noua DC192 Vrancea Ciorasti  Drumuri  

280 22 
11-12-
2014 44989 

Reabilitare drumuri de inters 
local in satul Balaceanu, com. 
Balaceanu, jud. Buzau Buzau Balaceanu Drumuri  

281 22 
11-12-
2014 125418 

Reabilitare. modernizare 
strazi  Olt Bals Drumuri  

282 22 
11-12-
2014 47453 

Modernizare drumuri 
comunale DC47 si DC 226 in 
com. Merei, jud. Buzau Buzau Merei Drumuri  

283 22 
11-12-
2014 120922 

Baza sportiva noua, model tip 
I Neamt Horia SPORT 

285 22 
11-12-
2014 100610 

Modernizare strazi etapa II  
Calarasi  Oltenita Drumuri  

286 23 
12-12-
2014 45619 

Drum DC 188 
Buzau Breaza Drumuri  

287 23 
12-12-
2014 74842 

Modernizare drumuri 
comunale in comuna Catane Dolj Catane Drumuri  

288 23 
12-12-
2014 21971 

Drum 
Bacau Corbasca Drumuri  

290 23 
12-12-
2014 16944 

Modernizare DC152 L=6+420; 
Drum local L=348 m, comuna 
Lunca Corbului, judetul Arges Arges 

Lunca 
Corbului  Drumuri  

292 24 
15-12-
2014 97722 

Apa 
Iasi  

Lungani 
Alimentare 
apa 

293 24 
15-12-
2014 62798 

Strazi reabilitare 
Constanta Rasova Drumuri  

295 24 
15-12-
2014 42101 

Canalizare 
Brasov Ucea Canalizare 

296 25 
18-12-
2014 180055 

Reabilitare, extindere 
Primarie Calarasi  Crivat Municipality 

297 25 
18-12-
2014 35429 

Extindere sediu Primarie BISTRITA-
NASAUD Zagra Municipality 

298 25 
18-12-
2014 95792 

Baza sportiva 
Iasi  

Baltati  Educatie 

299 25 
18-12-
2014 119212 

Modernizare DC92 
Arges Teiu Drumuri  

300 25 
18-12-
2014 17726 

Extindere alimentare cu apa 
Arges Negrasi 

Alimentare 
apa 

301 25 
18-12-
2014 39532 

Drum comunal DC29 
Botosani Unteni Drumuri  

302 25 18-12- 70673 Drum de legatura cu DJ542 Dolj Amarastii de Drumuri  
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2014 Sus 

303 25 
18-12-
2014 74581 

Asfaltare drumuri comunale 
Dolj 

Valea 
Stanciului  Drumuri  

304 25 
18-12-
2014 75472 

Reabilitare strazi si  drumuri  
Galati  Targu Bujor Drumuri  

305 25 
18-12-
2014 103354 

Modernizare drum 
Giurgiu Gostinu Drumuri  

307 25 
18-12-
2014 58794 

Reabilitare drumuri  
Cluj Palatca Drumuri  

308 25 
18-12-
2014 105623 

Canalizare 
Giurgiu Ulmi Canalizare 

309 25 
18-12-
2014 78711 

Sistem centralizat de 
canalizare si epurare Gorj Baia de Fier Canalizare 

310 25 
18-12-
2014 105570 

Modernizare strazi  
Ilfov Tunari  Drumuri  

311 26 
19-01-
2015 103567 

Reabilitare si reamenajare 
camin cultural  Satu Mare 

Crucisor 
Cultural  

312 26 
19-01-
2015 103561 

Modernizare camin cultural in 
localitatea Vezendiu - 
completare Satu Mare 

Tiream 
Cultural  

313 26 
19-01-
2015 104856 

Reabilitare modernizare si 
dotare dispensar medical  Satu Mare 

Craidorolt 
Medical  

314 26 
19-01-
2015 104850 

Reabilitare, modernizare, 
dotare si extindere asezamant 
cultural in localitatea Stana, 
comuna Socond Satu Mare 

Socond 

Cultural  

315 26 
19-01-
2015 104847 

Gradinita cu trei grupe in 
localitatea Bogdand Satu Mare 

Bogdand 
Educatie 

316 26 
19-01-
2015 107083 

Reabilitare, modernizare, 
dotare si extindere asezamant 
cultural in localitatea Marna, 
in comuna Sanislau, jud. Satu 
Mare Satu Mare 

Sanislau 

Cultural  

317 27 
20-01-
2015   

Gradinita BISTRITA-
NASAUD 

Budacu de 
Jos Educatie 

318 27 
20-01-
2015   

Gradinita 
BISTRITA-
NASAUD 

Sinmihaiu 
de campie Educatie 

319 27 
20-01-
2015   

Gradinita cu program 
prelungit Constanta 

Valu lui 
Traian Educatie 

320 27 
20-01-
2015   

Pod peste raul Barlad 
Neamt 

Oniceni 
Drumuri  

321 27 
20-01-
2015   

Reabilitare, modernizare 
strazi  Prahova 

Slanic 
Drumuri  

322 27 20-01-   Constructie sediu primarie Prahova Izvoarele Municipality 
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2015 

323 27 
20-01-
2015   

Scoala Gimnaziala 
Suceava 

Dornesti  
Educatie 

324 29 
23-02-
2015   

Scoala gimnaziala Mailat 
Arad 

Vinga 
Educatie 

325 29 
23-02-
2015   

Scoala - reabilitare 
Arad 

Craiva 
Educatie 

326 30 
23-02-
2015   

Sc. clasele I-VIII, extindere, 
reabilitare si modernizare Arad 

Seleus 
Educatie 

327 30 
23-02-
2015   

Consolidare, reabilitare si 
modernizare scoala 
gimnaziala nr.2, com. Vinga , 
jud. Arad Arad 

Vinga 

Educatie 

328 30 
23-02-
2015   

Consolidare, reabilitare si 
modernizare scoala 
gimnaziala nr.1, com. Vinga , 
jud. Arad Arad 

Vinga 

Educatie 

329 31 
23-02-
2015   

Scoala I-VIII, extindere si 
reabilitare Arad 

Seleus 
Educatie 

331 31 
23-02-
2015   

Liciu Mihai Viteazu, reabilitare 
si modernizare Arad 

Ineu 
Educatie 

332 30 
23-02-
2015   

Scoala Gimnaziala - extindere, 
reabilitare si modernizare 

BISTRITA-
NASAUD 

Zagra 
Educatie 

333 29 
23-02-
2015   

Scoala I-IV - reabilitare si 
modernizare Calarasi  

Gradistea 
Educatie 

334 29 
23-02-
2015   

Scoala gimnaziala - extindere 
Calarasi  

Chirnogi  
Educatie 

335 29 
23-02-
2015   

Scoala I-IV sat Rasa, 
extindere, reabilitare Calarasi  

Gradistea 
Educatie 

336 30 
23-02-
2015   

Scoala I-IV reabilitare si 
modernizare Calarasi  

Tamadau 
Educatie 

337 31 
23-02-
2015   

Sc. gen nr. 3, reabilitare si 
modernizare Calarasi  

Chirnogi  
Educatie 

338 31 
23-02-
2015   

Sc. V-VII, reabilitare si 
extindere Calarasi  

Gradistea 
Educatie 

339 29 
23-02-
2015   

Gradinita 7 - lucrari 
amenajare Constanta 

Cernavoda 
Educatie 

340 30 
23-02-
2015   

Sc. Gimnaziala, Mansardare, 
reabilitare si  modernizare 

Covasna 
Sita Buzaului 

Educatie 

341 31 
23-02-
2015   

Sc. gimnaziala nr. 3 
consolidare, reabilitare, 
extindere si imprejmuire Covasna 

Sita Buzaului 
Educatie 

342 30 
23-02-
2015   

Scoala supraetajere si 
reabilitare Dambovita 

Comisani  
Educatie 
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343 30 
23-02-
2015   

Sc. Gimnaziala - extindere si 
modernizare Dolj 

Cosoveni 
Educatie 

344 30 
23-02-
2015   

Sc. gimnaziala reabilitare si 
modernizare Dolj 

Apele vii  
Educatie 

345 31 
23-02-
2015   

Sc. gimnaziala, reabilitare, 
modernizare si extindere Dolj 

Calopar 
Educatie 

346 31 
23-02-
2015   

Sc. gimnaziala nr. 4, Radu 
Voda Fetesti - reabilitare si 
modernizare Ialomita 

Fetesti 
Educatie 

347 29 
23-02-
2015   

Liceu 
Maramures 

Somcuta 
Mare Educatie 

348 29 
23-02-
2015   

Gradinita 
Maramures 

Viseu de Jos 
Educatie 

349 29 
23-02-
2015   

Liceu tehnologic - reabilitare 
si modernizare Prahova 

Cerasu 
Educatie 

350 29 
23-02-
2015   

Extindere, reabilitare si 
modernizare scoala Dumitru 
Ghenoiu, oras Baicoi, jud. 
Prahova Prahova 

Baicoi 

Educatie 

351 30 
23-02-
2015   

Gradinita reabilitare si 
modernizare Prahova 

Surani 
Educatie 

352 30 
23-02-
2015   

Sc. Gimnaziala - reabilitare si 
modernizare Prahova 

Teisani 
Educatie 

353 30 
23-02-
2015   

Sc gimnaziala Lil iesti, 
extindere cu afterschool  Prahova 

Baicoi 
Educatie 

354 30 
23-02-
2015   

Sc. extindere Maneciu 
Pamanteni  Prahova 

Maneciu 
Educatie 

355 30 
23-02-
2015   

Sc I-VIII, extindere, reabilitare 
si modernizare Prahova Posesti  Educatie 

356 31 
23-02-
2015   

Scoala I-VIII Tinea, reparatii  
generale si modernizare Prahova 

Baicoi 
Educatie 

357 31 
23-02-
2015   

Gradinita si Scoala Valea 
Borului, extindere si 
mansardare Prahova 

Cerasu 
Educatie 

358 31 
23-02-
2015   

Sc. Dambu, consolidare si 
imprejmuire Prahova 

Baicoi 
Educatie 

359 31 
23-02-
2015   

Licieu tehnic C-tin 
Cantacuzion, extindere, 
reabilitare sala de sport Prahova 

Baicoi 
Educatie 

360 35 
30-03-
2015   

Scoala gimnaziala Poiana 
Gorj 

Turburea 
Educatie 

361 35 
30-03-
2015   

Reabilitare scoala - Liceu 
Prahova 

Magurele 
Educatie 

362       
Modernizarea strazii Soros si 
construire pod peste valea Cluj 

Panticeu 
Drumuri  
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Gombosoaiei in localitatea 
Panticeu 

363       
Refacere si modernizare 
drumuri Ucea de Sus Brasov 

Ucea 
Drumuri  
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Anexa 7: Rezultatele trierii (document separat) 

 


