
 
 

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 19/2021 

privind aplicarea procentului de 5% din alocarea la nivel regional pentru 

cheltuielile ADR cu managementul și implementarea proiectelor 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 

C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de 

infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră 

de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, aprobat prin Ordinul ministrului 

fondurilor europene nr. 855/2020, cu modificările si completările ulterioare (Ghid 5D); 

- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, 

pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat 

prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020, cu modificările si 

completările ulterioare (Ghid SI); 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum 

și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii 

strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 

finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și 

Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 198/2020; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
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Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-

2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”contractul de finanțare 

reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, 

de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile 

corelative ale pârților în vederea implementării operațiunilor”; 

În contextul necesității creării unui cadrul flexibil pentru implementarea proiectelor de 

specializare inteligentă (SI) și a celor din cadrul celor cinci domenii (5D); 

Ținând cont de prevederile Ghidului SI și 5D pct. 1.8 Valoarea maximă a proiectului, rata 

de cofinanțare (pe categorii de regiuni, dacă este cazul), respectiv: 

„În ceea ce privește costurile ADR-urilor pentru managementul și implementarea 

proiectelor, acestea trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării 

proiectului și să le stabilească în mod rezonabil și pot fi de maxim 5% din alocarea 

regiunii.” 

 

 

AM POAT emite următoarea 

INSTRUCȚIUNE: 

 

I. Pe parcursul implementării proiectelor depuse în cadrul Ghidului SI și a Ghidului 5D, 

cheltuielile ADR-urilor pentru managementul și implementarea proiectelor, trebuie să 

aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să se stabilească 

în mod rezonabil, cu încadrarea cheltuielilor cumulate pentru managementul și 

implementarea proiectelor de SI cât și celor 5 D în maxim 5% din alocarea totală la nivel 

regional pentru pregătire de proiecte aferente celor 6 domenii (SI și 5D), conform 

tabelului anexat.  

 

II. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-urile www.fonduri-ue.ro/ 

www.mfe.gov.ro. 

 

 

 

 

Maleta Marinescu 

Director general 

Șef Autoritatea de Management pentru POAT 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.mfe.gov.ro/


 
 

 

                                                                                           Anexa  

 

 

 

Regiune % Regional 

Alocare pe regiuni 
pentru pregătire 

proiecte  
(SI+5D) 

Alocare maximă/ADR 
pentru cheltuielile 

proprii  
(management și 
implementare 

proiecte)  
1 2 3 4=3*5%  

NORD-EST 17,51% 59.873.337,00 lei 2.993.666,85 lei  

SUD-EST 14,86% 50.811.981,00 lei 2.540.599,05 lei  

SUD MUNTENIA 15,74% 53.821.035,00 lei 2.691.051,75 lei  

SUD-VEST 11,97% 40.929.974,00 lei 2.046.498,70 lei  

VEST 11,77% 40.246.098,00 lei 2.012.304,90 lei  

NORD-VEST 14,33% 48.999.710,00 lei 2.449.985,50 lei  

CENTRU 13,82% 47.255.826,00 lei 2.362.791,30 lei  

TOTAL    341.937.961,00 lei 17.096.898,05 lei  
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