
                                   

 
Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, ADR Centru  
Strada DECEBAL, Nr. 12, Cod postal 510093, Alba Iulia, Judetul Alba 

 Tel: 0358 403 121, e-mail: europedirect@adrcentru.ro 

 
 

Răspunsuri întrebări adresate în cadrul Dezbaterii pe tema fondurilor europene,  
organizată în 26.02.2020 

la sediul Consiliului Județean Mureș 
 

Pentru răspunsurile acordate în sală puteti urmări contul Facebook al Europe Direct Regiunea Centru 
https://www.facebook.com/EDregiuneacentru/ -transmisiunea live a evenimentului.  
 
La îîntrebările care nu sunt destul de clare, puteți transmite pe e-mail (europedirect@adrcentru.ro) mai 
multe detalii sau puteți suna la 0358/403121. 
 

1. Va fi deschisă, anul acesta, o nouă sesiune de depunere pe POR 2.2? 

In masura in care vor fi facute realocari de la alte programe este posibila o noua sesiune de 
proiecte pe POR 2.2 

2. Buna ziua! Dacă doresc sa concep și sa dezvolt o aplicație informatica ce urmează a fi vândută, 
spre ce program de finanțare as putea sa ma axez? 

3. Europe Direct Regiunea Centru din Cadrul ADR Centru, editează lunar un Catalog, electronic, o su-
marizare a tuturor surselor de finanțare nerambursabilă ce sunt deschise sau se deschid depunerii de 
proiecte în perioada următoare. Pe scurt se numește CSF- http://www.adrcentru.ro/catalog-surse-
finantare/ și se realizează pe tipuri de solicitanți eligibile- Societăți comerciale, autorități publice locale, 
ONG-uri și Universități. Pe pagină se poate abona oricine dorește să îl primească pe e-mail.  

4. Pentru OJFIR MUREȘ : Când se vor lansa ghidurile pentru măsurile 4.2 și 6.1? Mulțumesc! 

S-a raspuns în sală 
5. Apa potabila in zona rurale 

S-a raspuns în sală 
6. Vor fi finanțate toate proiectele depuse, în regiunea Centru, pe POR 2.1A? 

Vor fi finanțate proiectele in limita alocării regionale. 
7. Ce masura poate fi accesata asemanator cu fondurile Proeconomica? Ce masuri pot fi accesate 

cu participare privata de 10% pe domeniu agricol? 

S-a raspuns în sală 
8. Se are in vedere largirea categoriilor de solicitanti eligibili, in vederea depunerii de cereri de fi-

nantare de institutiile subordonate Consiliilor judetene? 

S-a raspuns în sală 
9. Va exista posibilitatea pe POCU de a finanta formarea profesionala a beneficiarilor in functie de 

optiunile individuale la orice curs de pe piata cursurilor? 

S-a raspuns în sală 
10. Se pot accesa fonduri europene pentru a rezolva problema apei potabile (baraj Rastolita)? 

S-a raspuns în sală 
11. Care sunt cauzele procentului mic de absorbtie (30%)? 

S-a raspuns în sală 
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12. Se vor promova sursele regenerabile cu tehnologii moderne, cum ar fi utilizarea biomasei, din 
categoria deșeurilor urbane, poate chiar în sistem hibrid? 

S-a raspuns în sală 
13. Care este evolutia pregatirii noii perioade de programare si cum va arata noua structura de fi-

nantare? In ce masura va fi sprijinit mediul privat? 

S-a raspuns în sală 
14. De ce nu sunt obligate UAT lideri parteneriat sa depuna rapoartele tehnice cu termene determi-

nate clar? Partenerii sunt in faliment din cauza intarzierilor 

S-a raspuns în sală 
15. Primaria mai are in vedere sa depuna proiecte de reabilitare termica din POR 2014-2020 

S-a raspuns în sală 
16. Daca vor fi programe de finantare pentru Centre sociale respectiv camine de batrani in zona ru-

rala accesibile Uat-urilor? 

Momentan nu există informații clare cu privire la acest tip de finanțări specific în viitoare perioa-
dă de programare. 

17. Promovarea educației moderne, prin mijloace digitale în toate colturile județului, începând cu 
grădinițele, pana la nivel de preuniversitar. 

S-a raspuns în sală 
18. Județul Mureș este unul dintre județele cu rezultate foarte bune în zootehnie. De ce e atât de 

problematică atragerea de fonduri europene pentru fermele de vaci - roboti de muls, moderniza-
rea fermelor etc. în Mureș? Avem exemple de succes într-un județ vecin - Bistrița-Năsăud. 

Intrebare pt AFIR. 
19. In prezent, Ghidul solicitantului pe grupul Copii din axa prioritara 8 ,Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare si sociale, este in consultare publica. Cand este preconizata deschiderea unui nou apel 
de proiecte? 

In perioada următoare, estimăm un  termen de maxim 2 luni de zile.  
20. Ce sanse au instituțiile profesioniste de cultură in achiziționarea unor instrumente strict necesa-

re interpretării uui repertoriu extrem de exigent din punct de vedere artistic 

De regulă fondurile europene se adresează problemelor de infrastructura sau achizitii de echi-
pamente pentru firme care desfășoară activitate de producție. Finanțarea de sine stătătoare 
doar a unor echipamente chiar și de specialitate pentru desfășurarea unui act artistic, este greu 
justificabila. 

21. Pentru OJFIR MUREȘ : Când se vor lansa ghidurile pentru măsurile 4.2 și 6.1? Mulțumesc! 

S-a raspuns in sală. 
22. Multă vorba cu ce sa facut !! Ce se poate face nimica nu sa zis !! 

În cadrul acestei dezbateri s-au făcut precizări importante referitoare la viitoarea perioadă de 
programare. Abonarea la CSF si newsletter ADR Centru va asigura o informare corecta si la 
timp asupra viitoarelor finanțări. 

23. Posibilitati de dezvoltare a turiamului montan (defileul Deda-Toplita)?... Se pot accesa fonduri 
europene pentru a rezolva problema apei potabile (baraj Rastolita)?... Lipsa unor facilitati mini-
nale (si absolut necesare) descureajeaza investitiile publice si private in turism si in alte dome-
nii... 

In funcție de tipul solicitantului (public sau privat) vor putea fi accesate fonduri pentru dezvolta-
rea infrastructurii turistice dacă investiția se va realiza in mediul urban. La acest moment, din 
documentele de programare, doar mediul urban va beneficia de finanțare prin POR. 

24. Se stie foarte bine ca majoritatea UAT urilor au accesat fonduri europene investitii in infrastruc-
tura . Avem drumurile asfaltate insa majoritatea santurilor au ramas de pamant , trotuarele lip-
sesc deoarece toti am vrut covor asfaltic pe toate strazile pentru a nu face discriminare asa ca 
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bugetul proiectului a fost sacrificat in acest sens . Sunt sanse ca in viitor sa putem accesa bani 
europeni pentru a complecta cu cele necesare aceste proiecte de modernizare strazilor ca loca-
litatile noastre sa arata ca cele europene ? Daca vor fi alocati bani de care sa beneficieze Uat 
urile in infintatea de statiuni turistice acolo unde resursele naturale exista ? Multumesc 

S-a raspuns in sala. 

25. Care este procentajul de absorbtie a fondurilor europene pe fiecare tip / masura de finantare, 
atat pentru enitati private cat si pentru entitati publice 

S-a raspuns in sala. 

26. Ce axe de finanțare se vor deschide în domeniul infrastructuri sanitare (spitale)? 

S-a raspuns in sala. 

27. Pentru perioada 2021 - 2027 masuri vor fi pentru alimentare cu apa? Ce se întâmplă cu Master 
Planul Județean?! 

S-a raspuns in sala. 

28. Daca se poate identifica un program european care sa permită o acțiune de prezervare a patri-
moniului industrial cu valoare de referință pentru o perioadă istorică din dezvoltarea județului 
Mures? 

S-a raspuns in sala. 

29. Deconcentratele care au reglementata clar situatia juridica a imobilelor pe care le administreaza 
in ce masura pot accesa fonduri europene pentru dotari/renovari a imobilelor respective. 

S-a raspuns in sala. 

30. Dezvoltarea turismului in zona Montană implica in primul rând deținerea proprietații terenului. 
Având in vedere ca in aceasta zona proprietatea este Statul Român , prin administrarea Rom-
silva, face imposibila dezvoltarea unor proiectelor in aceasta zona. Ce se poate face in acest 
sens ? 

S-a raspuns in sala. 

31. Cand se va deschide fondurile rurale? 

S-a raspuns in sala. 

32. Braicu dorin este numele meu. Cred ca nurse le Erasmus at fi o prioritate pt students ce doresc 
sa studieze inuniversitatiele de prestigious din Europa 

S-a raspuns in sala. 

33. De ce s-a alocat așa puțin bani pt educație? 

Alocările financiare au trbuit sa tina cont de limitarile impuse de obiectivele tematice care gu-
vernează utilizarea fondurilor de tip FESI. 

34. Dacă se poate proiectele implementate urgenta? 

S-a raspuns in sala. 

35. Când se vor promova sursele regenerabile pe scara largă, utilizând tehnologiile moderne, cum 
ar utilizarea biomasei, din categoria deșeurilor urbane? 

S-a raspuns in sala. 

36. Se obtine finantare europeana pentru modernizarea drumurilor naționale? Dacă da, ce institutie 
trebuie sa scrie proiectul? 
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S-a raspuns in sala. 

37. Exista masura pe accesarea fondurilor europene care sa fie accesata asemanator cu fondurile 
nerambursabile oferite de ProEconomica? (Fara documentatie stufoasa) 

S-a raspuns in sala. 

38. Propunere: pe POCU ar fi beefic ca liderii de parteneriat da fie obligati sa depuna rapiarte teh-
nice lunar pt ca partenerii sa poata depuna cereri de plata/ rambursare/ prefinantare in timp util. 
In special in cazul USTurilor partenerii acestora sunt in prag de faliment din cauza intarzierilor la 
depunerea RTurilor 

S-a raspuns in sala. 

39. Care va fi contribuția UE pentru următoarea perioada de 7 ani? 

S-a raspuns in sala. 

40. Care sunt dificultatile utilizarii fodurilor pentru dezvoltare rutiera/transport? Ce anume ne intar-
zie? 

S-a raspuns in sala. 

41. Care este evolutia pregatirii noii perioade de programare si cum va arata noua structura de fi-
nantare? In ce masura va fi sprijinit mediul privat? 

S-a raspuns in sala. 

42. Ce solutii aveti pentru a ajuta autoritatile locale in a asigura cofinantarea proiectelor pe care le 
acceseaza? 

S-a raspuns in sala. 

43. Cind credeti ca vor fii demarate proiectele pentru perioda 2020 -2027 pentru axele din por. 

S-a raspuns in sala. 

44. Avem nevoie de apa potabile. Este greu de inteles de ce fondurile nu sunt folosite pentru acest 
scop. Eu sunt Olandeza, nu scriu forte bine, dar cred ma intelegeti. 

S-a raspuns in sala. 

45. Vor mai exista fonduri pe axa 8.1 A privind Dotarea ambulatoriului integrat? 

S-a raspuns in sala. 

46. Care va fi metodologia de implicare și informare a cetățenilor despre următoarea perioade de fi-
nanțare? Cum vor fi implicate autoritățile publice locale pentru a putea defini proiecte clare și 
responsabile de dezvoltare a comunităților locale prin atragerea viitoarelor fonduri europene. 

S-a raspuns in sala. 

47. Care Sunt proiectele deja depuse pentru perioada 2021-2027 in județul Mures? 

S-a raspuns in sala. 

48. Perspectiva dezv. aeroportului 

S-a raspuns in sala. 

49. Catre Dl Simion Cretu In zona rurala ce masuri puten astepta de la POR in viitor? 

S-a raspuns in sala. 
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50. Momentan nu găsim programe de finanțare pe care sa putem aplica. Când ne putem aștepta să 
se deschidă linii de finanțare pentru mediul privat (producție, construcții, utilaje)? 

In perioada următoare ar trebui sa fie lansat programul StartUP Nation. Programul este gestio-
nat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Conform declarațiilor repre-
zentanților ministerului, programul va fi lansat in prima parte a anului 2020 (sumele necesare 
sunt prevazute in bugetul de stat).  

51. Cum reușim sa obținem resurse pt coofinantare ,de la Bugetul Republican 

Intrebare neclara 
52. Cand vor fi solicitanti eligibili institutiile subordonate Consiliului Judetean? 

S-a raspuns in sala. 

53. Comunele cu populatie mai mica ce posibilitati au sa acceseze mai usor fonduri? 

Exista suficiente exemple de succes in care comunele au accesat fonduri europene in principal 
prin PNDR sau POR pentru dezvoltare. Accesul la fonduri europene nu este usor, exista proce-
duri care trebuie respectate, implica, de regula, o durata mare de timp de la scrierea proiectului 
pana la finalizarea implementării, dar sprijinul financiar nerambursabile primit și rezultatele, fac 
să merite așteptarea. 
 

54. Pentru implementare de ce nu se simplifica din punct de vedere a documentelor 

Pentru perioada următoare, cel puţin din punctul de vedere al POR se dorește simplificarea 
ghidurilor solicitantului pentru a veni in sprijinul potențialilor beneficiari. 
 

55. Fonduri pt reabilitarea cladirilor de patrimoniu? 

Pentru perioada 2014-2020 aceste fonduri s-au epuizat. Așteptăm lansarea viitoarei perioade 
de programare financiară.   

 

 


