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LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 
 
Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

1	 153	 Consolidarea	 eligibilităţii	
parteneriatului	 se	 realizează	
prin	 realizarea	 procedurii	 de	
selecţie	 a	 partenerilor	 de	 către	
solicitant?	

În	 conformitate	 cu	 Hotărârea	 nr.	 218	 din	 23	 martie	 2012	 pentru	 aprobarea	 Normelor	
metodologice	 de	 aplicare	 a	 prevederilor	 Ordonanţei	 de	 urgenţă	 a	 Guvernului	 nr.	 64/2009	
privind	 gestionarea	 financiară	 a	 instrumentelor	 structurale	 şi	 utilizarea	 acestora	 pentru	
obiectivul	 convergenţă,	 CAP.	 IV	 ‐	 Prevederi	 specifice	 proiectelor	 implementate	 în	 parteneriat,	
Art.	34:	
“Liderul	 unui	parteneriat	 beneficiar	 al	 unui	proiect	 în	 conformitate	 cu	prevederile	 art.	 23	din	
Ordonanţă	 este	 responsabil	 cu	 asigurarea	 implementării	 proiectului	 şi	 a	 respectării	 tuturor	
prevederilor	 contractului/deciziei/ordinului	 de	 finanţare	 încheiat	 cu	 autoritatea	 de		
management/organismul	 intermediar,	 precum	 şi	 cu	 respectarea	 prevederilor	 prezentelor	
norme	metodologice.”	
În	Art.	35	al	Hotărârii	nr.	218	din	23	martie	2012,	se	precizează:	
“(4)	Alegerea	partenerilor	este	în	exclusivitate	de	competenţa	autorităţii/instituţiei/organizaţiei	
care	 are	 calitatea	 de	 lider	 al	 parteneriatului,	 în	 cazul	 în	 care	 aceasta	 iniţiază	 stabilirea	
parteneriatului,”	având	şi	opţiunea	de	a	nu	iniţia	stabilirea	unui	parteneriat.		

2	 154	 	In	 cadrul	 unui	 proiect	 pe	 DMI	
1.1	 care	 are	 ca	 obiectiv	
infiintarea	 unui	 centru	 de	
testare	 si	 certificare	 a	
competentelor	 lingvistice	 si	 	 in	
conditiile	 in	 care	 grupul	 tinta	
este	dintr‐un	 judet	 care	nu	 face	
parte	din	regiunea	aplicantului	,	
proiectul	 mai	 poate	 fi	 de	 grant	
sau	devine	strategic?	

OIPOSDRU	 MEN	 a	 lansat	 pe	 Axa	 Prioritară	 1,	 DMI	 1.1	 o	 cerere	 de	 propuneri	 de	 proiecte	
strategice,	respectiv	CPP	153	“Educaţia	initială,	primul	pas	în	cariera	profesională”	şi	o	cerere	de	
propuneri	de	proiecte	de	grant,	respectiv	CPP	154	“Competenţe	cheie	pentru	oferte	de	studii	de	
calitate	în	şcoală”.	
În	 secţiunea	 secţiunea	 1.2	 „Tipuri	 de	 proiecte	 care	 pot	 fi	 depuse”	 din	 Ghidul	 Solicitantului	 –	
Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	154,	pag.	4	se	precizează:	
„Proiectele	de	grant	 finanţate	prin	POSDRU	pentru	această	cerere	de	propuneri	de	proiecte	sunt	
proiectele	 implementate	 la	 nivel	 regional	 sau	 local,	 punându‐se	 accent	 pe	 promovarea	
proiectelor	 în	 parteneriat,	 inclusiv	 prin	 cooperare	 transnaţională.	 Proiectele	 regionale	 sunt	
proiecte	implementate	în	cel	puţin	două	judeţe	din	aceeaşi	regiune”.		
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3	 154	 In	 vederea	 depunerii	 spre	
finantare	 a	 unui	 proiect	 in	
cadrul	 POSDRU,cererea	 de	
propuneri	 de	 proiecte	 de	 grant	
nr.154	 ,,Competente	 cheie	
pentru	 oferte	 de	 studii	 de	
calitate	 in	 scoala"	 (axa	
prioritara	 1	 ,	 DMI	 1.1.)	 ,	 la	
sectiunea	 Informatii	 proiect‐‐‐‐
Locatia	 proiectului	 	 nu	 este	
posibila	 introducerea	 regiunii	
sud‐est	 atat	 la	 regiunea	
principala	 cat	 si	 la	 locatia	
proiectului.	

•În	vederea	depunerii	unei	cerere	de	finaţare	aferentă	cererii	de	propuneri	de	proiecte	nr.	154,	
la	 secţiunea	 Informaţii	 proiect	 –	 regiunea	 ,	 se	 va	 selecta	 regiunea	 în	 care	 se	 va	 implementa	
proiectul,	 iar	 la	 secţiunea	 Informaţii	 proiect	 ‐Locaţia	 proiectului	 se	 va	 completa	
localitatea/localităţile	în	care	se	va	implementa	proiectul.	
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4	 154	 Expertii	 pusi	 la	 dispozitie	 de	
partener	 pentru	 proiect	 in	 ce	
linie	 din	 buget	 se	 incadreaza?	
Exista	 limitari	 ale	 sumelor	
alocate	 pentru	 categoria	 de	
experti?	

1.Prevederile	Ghidul	Solicitantului	– Condiţii	Generale	2013,	secţiunea	3.2	Echipa	de	management	şi	de	
implementare	a	proiectului,	conform	cărora:	
„Structura	 organizaţională	 a	 proiectului	 cuprinde	 atât	 rolurile	 care	 au	 ca	 obiectiv	 coordonarea	
proiectului	(managementul	de	proiect),	cât	şi	pe	cele	care	vor	realiza	efectiv	livrabilele	proiectului	(echipa	
de	 implementare).Managementul	 proiectului	 poate	 fi	 externalizat	 (subcontractat)	 de	 către	
beneficiar.	
Cheltuielile	aferente	managementului	de	proiect,	cuprinse	la	capitolul	bugetar	„Resurse	umane"	(cheltuieli	
aferente	 echipei	 de	management	 )	 sau	 la	 capitolul	 bugetar	 „Alte	 tipuri	 de	 costuri"	 (cheltuieli	 aferente	
externalizării	 managementului	 de	 proiect)	 se	 vor	 încadra	 într‐un	 procent	 din	 valoarea	 eligibilă	 a	
proiectului,	care	este	stabilit	în	Ghidul	Solicitantului	‐	Condiţii	Specifice.	
Expertii	din	echipa	de	implementare	nu	desfăşoară	activităţi	de	management	de	proiect	si	nu	au	atribuţii	în	
acest	sens.	
Cheltuielile	cu	experţii	pe	termen	lung	şi	scurt	se	fundamentează	în	bugetul	estimat	al	proiectului	
la	capitolul	bugetar	„Resurse	umane"	sau	 la	capitolul	bugetar	„Alte	tipuri	de	costuri",	dacă	sunt	
externalizaţi	(subcontractaţi).	
În	 cazul	 experţilor	 pe	 termen	 lung	 sau	 scurt	 ai	 unui	 partener	 transnational	 care	 în	 baza	 formei	 de	
angajare	sunt	obligaţi	să	emită	factură	către	partenerul	transnaţional	respectiv,	cheltuielile	aferente	vor	fi	
solicitate	spre	decontare	de	la	capitolul	bugetar	„Alte	tipuri	de	costuri".	Pentru	selecţia	experţilor	în	cauză,	
partenerul	 transnaţional	 va	 respecta	 prevederile	 legislaţiei	 existente	 în	 ţara	 de	 provenienţă	 a	 acestuia.	
Activităţile	de	tip	management	de	proiect	nu	trebuie	să	fie	duplicate/	dublate/	suprapuse/	completate	de	
activităţile	desfăşurate	de	echipa	de	implementare.”	
2.	 Referitor	 la	 întrebarea“	 ...	 dacă	 există	 limitări	 (din	 total	 buget	 proiect	 sau	 din	 categoria	 de	
cheltuieli	din	care	face	parte)	ale	sumelor	alocate	pentru	categoria	de	experţi	“	vă	precizăm	că	în	
conformitate	cu	prevederile	Ghidului	Solicitantului	condiţii	specifice	cerere	de	propuneri	de	proiecte	de	
grant	 nr.	 154	 „Competenţe	 cheie	 pentru	 oferte	 de	 studii	 de	 calitate	 în	 şcoală"secţiunea	 3.5	 Cheltuieli	
eligibile	 „Decontarea	 costurilor	 salariale	 cu	 personalul	 (intern	 sau	 extern)	 implicat	 in	
managementul	proiectului	se	va	face	in	limita	unui	procent	de	maxim	15%	din	cheltuielile	eligibile	
ale	proiectului.”	
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5	 154	 Va	 rugam	 sa	 ne	 clarificati	 daca	
este	 permisa	 implementarea	 in	
afara	 spatiului	 definit	 ca	
“regional”	sau	“local”	si	 in	cazul	
in	care	acest	lucru	este	permis	–	
in	 ce	 conditii	 se	poate	 intampla	
acest	lucru?	

În	 secţiunea	 secţiunea	 1.2	 „Tipuri	 de	 proiecte	 care	 pot	 fi	 depuse”	 din	 Ghidul	 Solicitantului	 –	
Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	154,	pag.	4	se	precizează:	

	
„Proiectele	de	grant	finanţate	prin	POSDRU	pentru	această	cerere	de	propuneri	de	proiecte	sunt	
proiectele	 implementate	 la	nivel	 regional	 sau	 local,	punându‐se	accent	pe	promovarea	
proiectelor	în	parteneriat,	inclusiv	prin	cooperare	transnaţională.	Proiectele	regionale	sunt	
proiecte	implementate	în	cel	puţin	două	judeţe	din	aceeaşi	regiune.”		
De	 asemenea,	 se	 va	 avea	 în	 vedere	 precizarea	 din	 ANEXA	 1‐REGULI	 DE	 ELIGIBILITATE	 la	
Ordinul		Nr.	1117/2170	din	17	august	2010	pentru	stabilirea	regulilor	de	eligibilitate	şi	a	listei	
cheltuielilor	 eligibile	 în	 cadrul	 operaţiunilor	 finanţate	 prin	 Programul	 operaţional	 sectorial	
"Dezvoltarea	 resurselor	 umane	 2007	 –	 2013,	 conform	 căreia	 cheltuielile	 aferente	 activităţilor	
desfăşurate	 în	 afara	 ariei	 de	 implementare	 a	 proiectului	 sunt	 limitate	 la	maximum	 10	%	 din	
valoarea	totală	a	bugetului	eligibil.	
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6	 154	 O	 unitate	 școlară	 poate	 să	
depună	 două	 proiecte	 pentru	
axele	 care	 se	 deschid	 în	
01.07.2013?	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	
nr.	 154,	 DMI	 1.1	 “	 Competenţe	 cheie	 pentru	 oferte	 de	 studii	 de	 calitate	 în	 şcoală”,	 pct.	 3.4.	
Solicitanţi	şi	parteneri	eligibili,	sunt	eligibile	următoarele	categorii	de	solicitanţi:	
 Inspectorate	şcolare	judeţene	şi	instituţii	afiliate/subordonate/coordonate;	
 Instituţii	 de	 învăţământ	 (ISCED	 0‐4)	 acreditate,	 publice	 şi	 private,	 din	 reţeaua	 şcolară	

naţională.	
 ONG‐uri.	

Categoriile	 de	 parteneri	 eligibili	 în	 cadrul	 acestei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 pot	 fi	
organizaţii	similare	solicitanţilor	eligibili	(pe	fiecare	tip	de	proiecte	în	parte),	precum	şi:	

1. Furnizori	 de	 servicii	 de	 orientare,	 consiliere,	 mediere	 şcolară	 şi	 servicii	 alternative,	
publici	şi	privaţi;	

2. Parteneri	sociali	din	învăţământul	preuniversitar	(ex.	organizaţii	sindicale);	
3. Consorţii	cu	relevanţă	în	domeniul	educaţiei	şi	formării	profesionale;	
4. Alte	organizaţii	legal	constituite	care	desfăşoară	activităţi	relevante	în	cadrul	proiectului	

şi	care	demonstrează	că	au	în	obiectul	de	activitate	al	instituţiei	şi	activitatea/activităţile	
din	cadrul	proiectului	pentru	care	au	rol	de	parteneri.	

Solicitantul	poate	 implementa	proiectul	 în	parteneriat,	compus	din	una	sau	mai	multe	
entităţi	cu	personalitate	juridică,	înregistrate	în	România	şi/sau	în	statele	membre	ale	Uniunii	
Europene.	

Pentru	mai	multe	 informaţii	 despre	 cererile	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 lansate	 de	 către	
OIPOSDRU	MEN	(Axele	prioritare	1	şi	2),	vă		rugăm	să	consultaţi	site‐ul		www.posdru.edu.ro	.	

De	asemenea,	vă	recomandăm	să	consultaţi		Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	
Generale	2013,	publicat	pe	site‐ul	http://www.fseromania.ro/index.php.	
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7	 154	 “Pentru	 Cererea	 de	 propuneri	
de	 proiecte	 de	 grant	 nr.	 154	 vă	
rog	 să	 îmi	 specificaţi	 dacă	 se	
înţelege	prin	 intervenţii	 la	nivel	
regional	astfel:	

‐ Interveneţii	în	mai	multe	
judeţe	

‐ Intervenţie	 într‐o	
singură	regiune	

‐ Intervenţie	 în	mai	multe	
regiuni	[…]”	

În	secţiunea	1	„Informaţii	generale”	din	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferent	cererii	
de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	154.,	pag.	4,	se	precizează:		
„Proiectele	de	grant	finanţate	prin	POSDRU	pentru	această	cerere	de	propuneri	de	proiecte	sunt	
proiectele	 implementate	 la	 nivel	 regional	 sau	 local,	 punându‐se	 accent	 pe	 promovarea	
proiectelor	 în	 parteneriat,	 inclusiv	 prin	 cooperare	 transnaţională.	 Proiectele	 regionale	 sunt	
proiecte	implementate	în	cel	puţin	două	judeţe.	

8	 154	 “Înfiinţarea	 unui	 Centru	 de	
testări	 şi	 certificări	 ale	
competenţelor	 lingvistice	 ,	 în	
vederea	
„recunoaşterii/validării/	
certificării	 învăţării	 anterioare	
pentru	dezvoltarea	de	curricule”	
poate	 fi	 realizată	 în	cadrul	unui	
proiect	 pe	 Axa	 prioritară	 1,	
Domaniul	 Major	 de	 Intervenţie	
1.1?	”	

OIPOSDRU	 MEN	 a	 lansat	 pe	 Axa	 Prioritară	 1,	 DMI	 1.1	 o	 cerere	 de	 propuneri	 de	 proiecte	
strategice,	respectiv	CPP	153	“Educaţia	initială,	primul	pas	în	cariera	profesională”	şi	o	cerere	de	
propuneri	de	proiecte	de	grant,	respectiv	CPP	154	“Competenţe	cheie	pentru	oferte	de	studii	de	
calitate	în	şcoală”.	

	
Pentru	ca	o	cerere	de	finanţare	să	fie	eligibilă	pe	DMI	1.1,	CPP	153	sau	CPP	154	este	necesar	să	
respecte	condiţiile	de	eligibilitate	precizate	în	sectiunea	3	“Condiţii	de	eligibilitate”	din	Ghidurile	
Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferente	celor	două	cereri	de	propuneri	de	proiecte	lansate.	
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9	 154	 “Pg	 26‐27,	 Rubrica	 privind	
obligativitatea	 ca	 cererea	 de	
finanţare	 să	 conţină	 valori	
stabilite	 pentru	 anumiţi	
indicatori,	care	este	valabilă:	

‐ Primul	 indicator	 (nr.	
unităţi	 şcolare	 sprijinite)	
sau	al	2‐lea	indicator	(nr.	
de	 furnizori	 de	 formare	
asistaţi)?	 Dacă	 această	
variantă	 este	 corectă,	
înseamnă	 că	 toţi	 ceilalţi	
sunt	obligatorii?	

‐ Primul	 indicator	 (nr.	
unităţi	 şcolare	 sprijinite)	
sau	 oricare	 din	 cei	 6	
indicatori	 enumeraţi	
după	“sau”?”	

Referitor	 la	 secţiunea	 3.6.	 “Indicatori”	 din	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 pentru	
cererea	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	154,	pg.	27,	conjuncţia	disjunctivă	“sau”	 implică	
ideea	de	opţiune	între	“Numărul	unităţilor	şcolare	sprijinite”	şi	“Număr	de	furnizori	de	formare	
profesională	asistaţi”,	ceilalţi	indicatori	fiind	obligatorii.	
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10	 154	 În	 ce	 categorie	de	 grup	 ţintă	 se	
găsesc	învăţătorii/profesorii	din	
învăţământul	primar?	

	

În	 conformitate	 cu	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 pentru	 cererea	 de	 propuneri	 de	
proiecte	de	grant	nr.154	cu	titlul	„Competenţe	cheie	pentru	oferte	de	studii	de	calitate	în	şcoală”,	
publicat	în	iunie	2013,	secţiunea	3.1	“Grup	ţintă	eligibil”,		categoriile	de	persoane	eligibile	sunt:	
	
“1.	Personal	cu	funcţii	de	conducere,	monitorizare,	evaluare	şi	control	din	inspectoratele	
şcolare,	structuri	centrale	şi	locale	ale	MEN	sau	aflate	în	coordonarea/subordinea	
acestuia;	
2.	Personal	din	sistemul	naţional	de	examinare,	evaluare	şi	curriculum	în	învăţământul	
preuniversitar;	
3.	Directori	şi	membri	ai	consiliilor	de	administraţie	ale	unităţilor	de	învăţământ;	
4.	Membri	ai	consorţiilor	regionale	şi	ai	partenerilor	sociali	în	educaţie;	
5.	Personalul	şi	membrii	comitetelor	sectoriale;	
6.	Personal	din	centrele	de	asistenţă	psiho‐pedagogică	şi	din	centrele	de	resurse	
educaţionale;	
7.	Consilieri	şcolari;	
8.	Personal	implicat	în	furnizarea	de	servicii	alternative	în	educaţie;	
Preşcolari/elevi	(din	învăţământul	preuniversitar,	ISCED	0‐4)	şi	părinţi/tutori	ai	acestora”	

11	 155	 	
*Intrebare	1:	*Agentii	economici	
fac	 parte	 din	 categoria	 membri	
ai	 partenerilor	 sociali	 in	
educatie?	
	
*Intrebare	 2:	 *Institutiile	 de	
invatamant	 superior	 publice	
acreditate	 sunt	 solicitanti	
eligibili?	

În	conformitate	cu	prevederile	Ghidului		Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	cerere	de	propuneri	
de	 proiecte	 strategice	 nr.	 155	 cu	 titlul	 „Învăţământ	 superior	 inovativ	 pentru	 piaţa	 muncii”,	
secţiunea	 3.1.	 Grup	 ţintă	 eligibil,	 în	 cadrul	 acestei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 strategice	
grupul	 ţintă	 va	 fi	 alcătuit	 din:	
1.					Personal	 implicat	 în	 elaborarea	 politicilor	 în	 învăţământul	 superior;	
2.					Experţi	 în	 evaluare	 şi	 acreditare	 din	 comisiile	 de	 asigurare	 a	 calităţii	 în	 învăţământul	
superior,	 la	 nivel	 naţional;	
3.					Personal	 implicat	 în	 dezvoltarea	 şi	 managementul	 calificărilor	 şi	 Cadrului	 Naţional	 al	
Calificărilor	 în	 Învăţământul	 Superior,	 la	 nivel	 de	 sistem;	
4.					Membri	 ai	 comisiilor/structurilor	 de	 conducere	 din	 universităţi	 şi	 facultăţi;	
5.					Membri	 ai	 comisiilor	 de	 asigurare	 a	 calităţii	 la	 nivel	 de	 universitate/facultate;	
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6.					Personal	 implicat	 în	 dezvoltarea	 şi	 managementul	 calificărilor	 la	 nivel	 de	
universitate/facultate;	
7.					Personal	 implicat	 în	 dezvoltarea	 programelor	 de	 studii	 universitare;	
8.					Membri	 ai	 partenerilor	 sociali	 în	 educaţie;	
9.					Personal	 şi	 membri	 ai	 comitetelor	 sectoriale;	
10.				Studenţi,	 inclusiv	 studenţi	 non‐tradiţionali.	
Grupul	ţintă	eligibil	în	cadrul	acestei	cereri	de	propuneri	de	proiecte	include	numai	cetăţeni	UE	
cu	 domiciliul	 sau	 reşedinţa	 legală	 în	 România.	
	Pentru	categoriile	de	persoane	din	grupurile	ţintă	eligibile,	dovada	apartenenţei	la	categoria	de	
grup	 ţintă	 respectivă	 se	 va	 face	 astfel:	
Membri	 ai	 partenerilor	 sociali	 în	 educaţie	 ‐	 document	 justificativ	 din	 care	 să	 reiasă,	 pentru	
persoana	din	grupul	ţintă,	faptul	că	pe	durata	participării	la	activităţile	proiectului	are	calitatea	
de	 membru	 al	 partenerilor	 sociali	 în	 educaţie;	
În	conformitate	cu	prevederile	Ghidului		Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	cerere	de	propuneri	
de	 proiecte	 strategice	 nr.	 155	 cu	 titlul	 „Învăţământ	 superior	 inovativ	 pentru	 piaţa	 muncii”,	
secţiunea	3.4	“Solicitanți	și	parteneri	eligibili”,	în	cadrul	acestei	cereri	de	propuneri	de	proiecte,	
categoriile	 de	 solicitanți			 eligibili	 sunt:	
1.Ministerul	 Educaţiei	 Naţionale;	
2.	Agenţii,	structuri	aflate	în	subordinea/coordonarea	MEN,	precum	şi	alte	organisme	publice	cu	
atribuţii	 în	 domeniul	 învăţământului	 superior	 la	 nivel	 de	 system	 2,	 inclusive	 în	 asigurarea	 şi	
managementul	 calităţii	 şi	 a	 Cadrului	 Naţional	 al	 Calificărilor	 în	 Învăţământul	 Superior.”	
Referitor	la	agenţiile,	structurile	aflate	în	subordinea/coordonarea	MEN	vă	informăm	că	acestea	
sunt	publicate	pe	site‐ul	Ministerului	Educaţiei	Naţionale,	 în	 secţiunea	 „Organisme	şi	 instituţii	
afiliate”	(link:	http://www.edu.ro/index.php/articles/c246/	).	
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Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

12	 155	 Plata	 unor	 onorarii	 (pentru	
pesoanele	 din	 proiect)	 din	
partea	 solicitantului,	 cheltuieli	
de	 functionare	 (facturi‐curent,	
internet,	 regie,	 chirie	 etc)	 sunt	
eligibile	ca	si	contributie?	

În	conformitate	cu	prevederile	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	cerere	de	propuneri	
de	 proiecte	 strategice	 nr.	 155	 ‐„Învăţământ	 superior	 inovativ	 pentru	 piaţa	muncii”,	 secţiunea	
1.4.	Contribuţia	solicitantului:	

„Contribuţia	 solicitantului	 reprezintă	valoarea	minimă	a	cofinanţării	 solicitantului	 (singur	sau,	
dacă	 este	 cazul,	 împreună	 cu	 membrii	 parteneriatului	 constituit	 în	 vederea	 implementării	
proiectului,	 în	 baza	 prevederilor	 acordului	 de	 parteneriat)	 la	 finanţarea	 nerambursabila	
acordata	 de	 către	 AMPOSDRU,	 prin	 OI	 POSDRU,	 prin	 respectarea	 unui	 procent	 minim	 din	
valoarea	 totală	 eligibilă	 a	 proiectului	 propus.	 Contribuţia	 solicitantului	 trebuie	 să	 fie	
realizată	sub	formă	financiară.	În	cadrul	proiectelor	finanţate	din	POSDRU,	contribuţia	în	
natură	 nu	 este	 eligibilă.	 Procentul	 minim	 al	 contribuţiei	 solicitantului	 pentru	 proiect	 se	
stabileşte	 în	 funcţie	 de	 tipul	 organizaţiei	 care	 are	 calitatea	 de	 solicitant.	 Dacă	 proiectul	 este	
propus	 de	 un	 grup	 de	 organizaţii	 partenere,	 solicitantul	 este	 liderul	 de	 parteneriat	
(instituţia/entitatea	care	formulează	cererea	de	finanţare	respectând	condiţiile	de	eligibilitate	a	
solicitantului	şi	a	partenerilor)”.	

Informaţii	referitoare	la	tipurile	de	cheltuieli	eligibile	aferente	domeniului	major	de	intervenţie	
2.1	 se	 regăsesc	 în	 	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice,	 cerere	 de	 propuneri	 de	 proiecte	
strategice	nr.	155	‐„Învăţământ	superior	 inovativ	pentru	piaţa	muncii”,	secţiunea	3.5	“Cheltuieli	
eligibile”,publicat	pe	site‐ul	http://posdru.edu.ro/index.php/articles/c323.	

	
De	 asemenea,	 vă	 recomandăm	 să	 aveţi	 în	 vedere	 secţiunile	 3.1.3	 Eligibilitatea	 cheltuielilor	 şi		
3.1.4.	 Plafoanele	maxime	 de	 referinţă	 ale	 cheltuielilor	 cu	 personalul	 din	 Ghidul	 Solicitantului	
condiţii	generale	2013,	publicat	pe	site‐ul	www.fseromania.ro.		

13	 155	 Care	 sunt	 condiţiile	 şi	
documentele	 justificative	
necesare	pentru	plata	echipei	de	
management?	

Toate	informaţiile	necesare	elaborării	cererii	de	finanţare	sunt	prezentate	atât	în	secţiunea	3.2	
“Echipa	de	management	și	de	implementare	a	proiectului”,	pag.25	cît	şi	în	secţiunea	“2.	Niveluri	
maximale	 ele	 remunerării	 personalului	 din	 cadrul	 echipei	 de	 management”	 din	 Ghidul	
Solicitantului	–	Condiţii	Generale	–	2013,	pag.	22.	
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Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

14	 156	 Acordurile	 de	 parteneriat	
(Anexa	 6)	 pot	 fi	 descarcate	 (in	
forma	 agreata)	 si	 inaintea	
obtinerii	 statutului	 de	 "proiect	
trimis"?	 (cu	 alte	 cuvinte,	 exista	
un	 alt	 formular	 ce	 e	 generat	 de	
action	 web	 urmare	 a	 finalizarii	
introducerii	
proiectului	 sau	 pot	 folosi	
documentul	 ce	 poate	 fi	
downloadat	 inca	 din	 faza
de	schita).	

	În	 conformitate	 cu	 prevederile	 Ghidului	 Solicitantului	 Condiţii	 Generale	 2013,	 sectiunile	 4.1	
“Informaţii	generale	privind	depunerea	unei	cereri	de	 finanţare”	 şi	 4.4.2	Partenerii,	 publicat	pe	
site‐ul	www.fseromania.ro,	vă	informăm	următoarele:	
„După	transmiterea	on‐line	a	cererii	de	finanţare,	sistemul	informatic	generează	automat	Anexele	
1‐5	 şi	7‐9,	 	pentru	a	putea	 fi	 tipărite	și	completate,	după	caz.	Acestea,	vor	 fi	 însoţite,	dacă	este	
cazul,	de	Anexa	6	‐	Acordul	de	parteneriat.	
	Toate	 anexele	 generate	 de	 sistemul	 ActionWeb	 înregistrate,	 datate,	 semnate	 şi	 ştampilate	 de	
către	 reprezentantul	 legal	 al	 solicitantului,	 împreună	 cu	 acordul	 de	 parteneriat	 care	 va	 fi	
înregistrat,	datat,	semnat	şi	ştampilat	şi	de	partenerii	naţionali	sau	persoana	împuternicită	legal	
de	 către	 aceştia	 (partenerii	 transnaţionali	 nu	 au	 obligaţia	 de	 a	 ştampila	 nici	 un	 document,	 ci	
doar	de	 a	 semna,	 data	 şi	 preciza	 în	 clar	numele	 semnatarului),	 vor	 fi	 transmise,	 pe	 suport	de	
hârtie,	prin	servicii	de	curierat	sau	prin	delegat	către	”Secretariatul	Comitetului	de	evaluare”,	la	
adresele	 specificate	 în	 Ghidul	 solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 pentru	 fiecare	 cerere	 de	
propuneri	de	proiecte.	
Termenul	limită	de	înregistrare	a	anexelor	la	Secretariatul	Comitetului	de	evaluare	este	maxim	5	
zile	 lucrătoare	de	 la	data	 la	 care	au	 fost	generate	automat	de	 catre	 sistemul	 informatic	Action	
Web.	
Indiferent	 de	 numărul	 partenerilor	 implicaţi	 în	 implementarea	 unui	 proiect,	 va	 fi	 semnat	un	
singur	acord	de	parteneriat	între	toţi	partenerii.”	
„În	 cazul	 depunerii	 unei	 cereri	 de	 finanţare	 în	 parteneriat	 este	 obligatorie	 completarea	 şi	
semnarea	 unui	 acord	 de	 parteneriat	 (Anexa	 6).	 Acordul	 de	 parteneriat	 se	 descarcă	 de	 la	
secţiunea	„Partenerii",	în	cazul	în	care	se	răspunde	„Da"	la	întrebarea	„Implementarea	proiectului	
se	face	în	parteneriat".	
Sistemul	electronic	ActionWeb	s‐a	deschis	în	data	de	1	iulie	2013	orele	10.00	şi	se	va	închide	în	
data	de		14	august	2013	orele	16.00,	conform		Corrigendum	nr.	3	publicat	în	data	de	26.07.2013	
pe	site‐ul	www.fseromania.ro.	

15	 156	 1.	 Responsabilul	 achizitii,	 cel	
care	 se	 va	 ocupa	 de	 realizarea	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Generale,	 secţiunea	3.2.	Echipa	de	management	 şi	de	
implementare	a	proiectului	 „Structura	organizaţională	a	proiectului	 cuprinde	atât	 rolurile	 care	
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Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

achzitiilor	prin	proiect,	personal	
TESA	 este	 obligatoriu	 sa	 fie	
bugetat	 la	 categoria	 Resurse	
Umane	din	 formularul	de	buget	
in	format	excel?	
2.	 Cuantumul	 remunerarii	
maxime	 lunare	 aferent	
Expertizei	 nationale	 din	 Ghidul	
Conditii	 Generale	 se	 raporteaza	
la	 96	 ore/	 luna	 sau	 168	 ore/	
luna?	
	

au	ca	obiectiv	coordonarea	proiectului	(managementul	de	proiect),	cât	şi	pe	cele	care	vor	realiza	
efectiv	 livrabilele	 proiectului	 (echipa	 de	 implementare).	Managementul	 proiectului	 trebuie	 să	
acopere	cel	puţin	una	din	următoarele	domenii/	funcţiuni:	coordonarea	generală	a	proiectului,	
coordonarea	 financiară	 a	 proiectului	 (înregistrări	 contabile,	 raportări	 financiare),	 realizarea	
achiziilor	 aferente	 proiectului”.	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 experţii	 responsabili	 pentru	 realizarea	
activităţilor	 în	 cadrul	 proiectului	 conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Generale,	 secţiunea	
3.2.3”	Experţii	responsabili	pentru	realizarea	activităţilor	 în	cadrul	proiectului”	se	precizează	că	
aceştia	pot	fi:	

‐ experţi	 pe	 termen	 lung	 (responsabili	 pentru	 realizarea	 unei/unor	 activităţi	 în	
cadrul	proiectului	pentru	o	perioadă	de	minim	6	luni	consecutive)	sau	

‐ experţi	 pe	 termen	 scurt	 (responsabili	 pentru	 realizarea	 unei/unor	 activităţi	 în	
cadrul	proiectului	pentru	o	periodă	de	maxim	6	luni	consecutive).	

Cheltuielile	 cu	 experţii	 pe	 termen	 lung	 şi	 scurt	 se	 fundamentează	 în	 bugetul	 estimat	 al	
proiectului	la	capitolul	bugetar	„Resurse	umane"	sau	la	capitolul	bugetar	„Alte	tipuri	de	costuri",	
dacă	 sunt	 externalizaţi	 (subcontractaţi).	 În	 cazul	 experţilor	 pe	 termen	 lung	 sau	 scurt	 ai	 unui	
partener	 transnational	 care	 în	 baza	 formei	 de	 angajare	 sunt	 obligaţi	 să	 emită	 factură	 către	
partenerul	 transnaţional	 respectiv,	 cheltuielile	 aferente	 vor	 fi	 solicitate	 spre	 decontare	 de	 la	
capitolul	bugetar	„Alte	tipuri	de	costuri".	Activităţile	de	tip	management	de	proiect	nu	trebuie	să	
fie	 duplicate/	 dublate/	 suprapuse/	 completate	 de	 activităţile	 desfăşurate	 de	 echipa	 de	
implementare.”	
Conform	 Ghidului	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Generale,	 secţiunea	 3.1.4.	 „Plafoanele	 maxime	 de	
referinţă	ale	cheltuielilor	cu	personalul”:	
“Limita	 zilnică	 maxima	 care	 poate	 fi	 decontată	 per	 expert	 trebuie	 să	 se	 încadreze	 în	 limita	
maxima	 de	 12	 ore/zi,	 60	 ore/săptămână	 reprezentând	 ore	 lucrate	 în	 proiecte	 finanţate	 din	
Fondul	 Social	 European	 –	 Programul	 Operaţional	 Sectorial	 Dezvoltarea	 Resurselor	 Umane	
inclusiv	norma	de	bază,	stabilite	prin	contractile	încheiate.	Tot	ce	depăşeşte	această	limită	nu	se	
va	deconta	din	POS	DRU.”	
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16	 CPP	
156	

Va	 rugam	 sa	 ne	 precizati	 daca	
insitutiile	 din	 mediul	 privat	 cu	
care	 universitatile	 au	 incheiate	
protocoale	 de	 colaborare	 in	
vederea	 derularii	 stagiilor	 de	
practica	 pot	 fi	 considerate	
parteneri	 sociali	 in	 educatie	 si	
daca	 personalul	 acestor	
institutii	 poate	 fi	 incadrat	 in	
categoria	de	grup	tinta	„membri	
ai	 partenerilor	 sociali	 in	
educatie”.	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	strategice	
nr.	156,	DMI	1.2	“	Calitate	în	învăţământul	superior”,	pct.	3	Condiţii	de	Eligibilitate,	grupul	ţintă	al	
unui	proiect	finanţat	în	cadrul	actualei	cereri	de	propuneri	de	proiecte	va	fi	alcătuit	din:	
 Minim	150	de	studenţi	din	programe	de	studii	de	licenţă	sau	master,	la	care	se	pot	adăuga	

şi	alte	categorii	de	grupuri	ţintă	specificate	mai	jos,	în	funcţie	de	specificul	proiectului.		
		Proiectele	 care	 au	 un	 grup	 ţintă	mai	mic	 decât	 cele	 precizate	 în	 condiţiile	 de	mai	 sus	 vor	 fi	
respinse!	
În	conformitate	cu	prevederile	Documentului	Cadru	de	Implementare	a	POSDRU	20072013,	în	
cadrul	 acestei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 de	 grant,	 grupul	 ţintă	 eligibil	 cuprinde	
următoarele	categorii:	

> Membri	 ai	 comisiilor/structurilor	 de	 conducere	 din	 universităţi	 şi	
facultăţi;	

> Personal	implicat	în	dezvoltarea	şi	managementul	calificărilor	la	nivel	de	
universitate/facultate;	

> Personal	implicat	în	dezvoltarea	programelor	de	studii	universitare;	
> Membri	ai	partenerilor	sociali	în	educaţie;	
> Personal	şi	membri	ai	comitetelor	sectoriale;	
> Studenţi,	inclusiv	studenţi	non‐tradiţionali.	

Pentru	categoriile	de	persoane	din	grupurile	ţintă	eligibile,	dovada	apartenenţei	la	categoria	de	
grup	ţintă	respectivă	se	va	face	astfel:	
Membri	 ai	 partenerilor	 sociali	 în	 educaţie	 –	 document	 justificativ	 din	 care	 să	 reiasă,	 pentru	
persoana	din	grupul	ţintă,	 faptul	că	pe	durata	participării	 la	activităţile	proiectului	are	calitate	
de	membru	al	partenerilor	sociali	în	educaţie.	
Referitor	 la	sintagma	“parteneri	sociali	 în	educaţie”,	vă	recomandăm	studierea	Legii	dialogului	
social	nr.	62/	2011,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	
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17	 156	
	

Institutia	 Prefectului	 si/sau	
Consiliul	 Judetean	 si/sau	
Primaria	 sau	 chiar	 organizatii	
private:	 Societati	 Comerciale,	
ONG‐uri	 etc.	 pot	 fi	Parteneri		in	
cazul	 unui	 proiect	 pentru	 care	
solicitantul	este	o	Universitate?	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	strategice	
nr.	156,	DMI	1.2	“	Calitate	în	învăţământul	superior”,	pct.	3.4.	Solicitanţi	şi	parteneri	eligibili,	sunt	
eligibile	următoarele	categorii	de	solicitanţi:	
 Instituţii	de	învăţământ	superior	acreditate,	publice	şi	private;	
 ONG‐uri,	inclusiv	asociaţiile	studenţeşti.	

	
Categoriile	de	parteneri	eligibili	în	cadrul	acestei	cereri	de	propuneri	de	proiecte	pot	fi	

organizaţii	 similare	 solicitanţilor	 eligibili	 (pe	 fiecare	 tip	 de	 proiecte	 în	 parte),	 precum	 şi	 alte	
organizaţii	 legal	 constituite	 care	 desfăşoară	 activităţi	 relevante	 în	 cadrul	 proiectului	 şi	 care	
demonstrează	 că	 au	 în	 obiectul	 de	 activitate	 al	 instituţiei	 şi	 activitatea/activităţile	 din	 cadrul	
proiectului	pentru	care	au	rol	de	parteneri.	

Solicitanţii	 şi	 partenerii	 acestora	 trebuie	 să	 respecte	 regulile	 generale	 de	 eligibilitate	
menţionate	 în	 Ghidul	 Solicitantului	—	 Condiţii	 generale,	 subcapitolul	 3.1.,	 publicat	 pe	 site‐ul	
www.fseromania.ro	

18	 156	 	Un	 program	 pilot	 de	 abilitati	
practice	 pentru	 studenti	 este	
eligibil	 pentru	 CPP	 156,	 avand	
in	 vedere	 ca	 in	 Ghidul	 Conditii	
Specifice	nr	156	se	mentioneaza	
la	 Activitati	 eligibile	
“Dezvoltarea	 si	 furnizarea	
programelor	de	 formare	pentru	
persoanele	din	grupul	tinta”?	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	tip	grant	
nr.	156	cu	titlul	 	 „Programe	de	studii	mai	bune	pentru	studenţi	şi	piaţa	muncii",	 secţiunea	3.2	
„Activităţi	eligibile”,	se	precizeză:	

[…]	
„Dezvoltarea	 şi	 furnizarea	 programelor	 de	 formare	 şi	 de	 perfecţionare	 pentru	 persoanele	 din	
grupul	ţintă	(cu	excepţia	grupului	ţintă	„studenţi”);”	

	
Pentru	a	fi	eligibilă	o	cerere	de	finanţare	trebuie	să	respecte	condiţiile	de	eligibilitate	prevăzute	
de	 	 Cererea	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 de	 tip	 grant	 nr.	 156	 ‐	 secţiunea	 3	 3.	 CONDIŢII	 DE	
ELIGIBILITATE.	



 

15 
 

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 
 
Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

19	 156	 Care	sunt	condiţiile	care	stau	 la	
baza	 selecţiei	 partenerilor	 într‐
un	 proiect	 depus	 	 în	 cadrul	
cererii	de	propuneri	de	proiecte	
nr.	156?	

Condiţiile	 care	 stau	 la	 baza	 selecţiei	 partenerilor	 într‐un	 proiect	 depus	 în	 cadrul	 cererii	 de	
propuneri	 de	 proiecte	 nr.	 156	 sunt	 precizate	 atât	 în	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 generale	
2013,	 secţiunea	 “3.1.1	 Eligibilitatea	 solicitanţilor	 şi	 a	 partenerilor”,	 subsecţiunea	 “(b)	 Reguli	
generale	privind	partenerii	în	cadrul	cererilor	de	finanţare	nerambursabilă	prin	OIPOSDRU”,	pg.	
13‐14	cât	şi	în	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	pentru	cererea	de	propuneri	de	proiecte	
de	grant	nr.	156,	secţiunea	“3.4.	Solicitanți	și	parteneri	eligibili”,	pg.	14‐	15.	

20	 156	 Ce	 condiţii	 trebuie	 să	
îndeplinească	 managerul	 de	
proiect?	

Conform	 Ghidului	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 generale	 2013,	 secţiunea	 „3.2.1	 Managerul	 de	
proiect”,	pag.	25,	acesta	:	
„[...]	trebuie	să	îndeplinească	următoarele	cerinţe	minime:	
·	calificări	şi	abilităţi:	studii	superioare	finalizate	şi	competenţe	specifice	managementului	de	
proiect	dobândite	în	urma	unor	cursuri/studii	de	specialitate	şi/sau	să	demonstreze	experienţa	
în	management	de	proiect	prin	documente	relevante	(recomandări,	adeverințe,	contracte);	
·	experienţă	profesională	generală:	min.	5	ani	experienţă	profesională	generală;	
·	experienţă	profesională	specifică:	min.	 3	 ani	 experienţă	profesională	 specifică	 în	domeniul	
gestionarii	şi/sau	implementarii	unui	proiect.”	

21	 156	 O	 instituţie	 poate	 depune	 mai	
multe	propuneri	de	proiect	pe	o	
axă,	DMI?	
Este	 un	 număr	 limitat	 de	
propuneri	de	proiect/instituţie?	

Prin	raportare	la	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Generale	–	2013	şi	Ghidul	Solicitantului	Condiţii	
Specifice	 ‐	 Cerere	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 de	 grant	 nr.	 156,	 „Programe	 de	 studii	 mai	 bune	
pentru	studenţi	şi	piaţa	muncii”	nu	există	un	număr	limitat	de	proiecte	care	pot	fi	depuse	de	un	
aplicant	în	cadrul	unei	cereri		de	propuneri	de	proiecte,	cu	condiţia	evitării	dublei	finanţări.		



 

16 
 

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 
 
Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

22	 156	 Cum	se	completează	Anexa	nr.	9	
la	 Cererea	 de	 finanţare,	
Declaraţia	 privind	 eligibilitatea	
TVA	aferentă	cheltuielilor	ce	vor	
fi	efectuate	în	cadrul	proiectului	
propus	 spre	 finanţare	 din	
instrumente	structurale?	

În	conformitate	cu	Ghidul	 solicitantului	–	Condiţii	 generale	 ‐	2013,	pag.	78,	Declaraţia	privind	
eligibilitatea	 TVA	 aferentă	 cheltuielilor	 ce	 vor	 fi	 efectuate	 în	 cadrul	 proiectului	 propus	 spre	
finanţare	din	 instrumente	structurale	 (Anexa	nr.	9	 la	Cererea	de	 finanţare)	se	completează	de	
către	solicitant	în	conformitate	cu	prevederile	Ordinului	ministrului	afacerilor	europene	nr.	204	
din	27	decembrie	2011.		
Astfel,	 conform	 Art.	 1	 din	 Ordinul	Ministrului	 Afacerilor	 Europene	 nr.	 204	 din	 27	 decembrie	
2011:	 “La	 depunerea	 cererii	 de	 finanţare,	 solicitantul	 finanţării	 din	 instrumente	 structurale	
depune	 la	 autoritatea	 de	 management	 sau	 organismul	 intermediar,	 după	 caz,	 ca	 anexă,	 o	
declaraţie	pe	propria	răspundere	privind	nedeductibilitatea	taxei	pe	valoare	adăugată	aferente	
cheltuielilor	eligibile	incluse	în	bugetul	proiectului	propus	spre	finanţare,	conform	anexei	nr.	1”.	
Conform	Art.	2	–	(1)	La	depunerea	cererii	de	rambursare,	în	conformitate	cu	art.	11	alin.	(3)	din	
Hotărârea	Guvernului	nr.	759/2007	privind	regulile	de	eligibilitate	a	 cheltuielilor	efectuate	 în	
cadrul	 operaţiunilor	 finanţate	 prin	 programele	 operaţionale,	 cu	 modificările	 şi	 completările	
ulterioare,	 beneficiarii	 de	 finanţare	 din	 instrumente	 structurale	 au	 obligaţia	 depunerii	 unei	
declaraţii	pe	propria	răspundere	privind	nedeductibilitatea	taxei	pe	valoare	adăugată	aferente	
cheltuielilor	eligibile	cuprinse	în	cererea	de	rambursare,	conform	anexei	2,	certificată	de	organul	
fiscal	competent	din	subordinea	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală,’.			

23	 156	 Dificultăţi	 în	 identificarea	
grupului	ţintă	eligibil	şi	relevant	
pentru	 această	 cerere	 de	
propuneri	 de	 proiecte,	 în	
condiţiile	 în	 care	 activitatea	
“Organizarea	 de	 activităţi	 în	
vederea	 accesului	 la	
învăţământul	 superior”	 este	
activitate	 eligibilă,	 iar	 în	 grupul	
ţintă	 eligibil	 în	 cadrul	 acestei	
cereri	de	propuneri	de	proiecte	

În	conformitate	cu	Ghidul	Solicitantului	Condiţii	Specifice	‐	Cerere	de	propuneri	de	proiecte	de	
grant	 nr.	 156,	 „Programe	 de	 studii	mai	 bune	 pentru	 studenţi	 şi	 piaţa	muncii”,	 secţiunea	 “3.1	
Grup	ţintă	eligibil”,	pag	10:	
“Grupul	 ţintă	 al	 unui	 proiect	 finanţat	 în	 cadrul	 actualei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 va	 fi	
alcătuit	din:	

 Membri	ai	comisiilor/structurilor	de	conducere	din	universităţi	şi	facultăţi;	
 Personal	 implicat	 în	dezvoltarea	 şi	managementul	 calificărilor	 la	nivel	 de	universitate/	

facultate;	
 Personal	implicat	în	dezvoltarea	programelor	de	studii	universitare;	
 Membri	ai	partenerilor	sociali	în	educaţie;	
 Personal	şi	membri	ai	comitetelor	sectoriale;	
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nu	 există	 şi	 categoria	 “elevi”	 ci	
doar	studenţi.	

 Studenţi,	inclusiv	studenţi	non‐tradiţionali.”		
	

 În	secţiunea	“3.2	Activităţi	eligibile”,	pg.	12‐13	din	Acelaţi	ghid	se	precizează:		
“În	conformitate	cu	prevederile	Documentului	Cadru	de	Implementare	a	POSDRU	2007‐2013,	în	
cadrul	 acestei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 sunt	 eligibile	 activităţile	prezentate	mai	 jos,	
destinate	grupului	ţintă	eligibil	care	vor	contribui	în	mod	direct	la	atingerea	indicatorilor	
de	program:	[…]	
	

 Dezvoltarea	şi	furnizarea	programelor	de	formare	şi	de	perfecţionare	pentru	persoanele	
din	grupul	ţintă	(cu	excepţia	grupului	ţintă	„studenţi”);	[…]”	

	
NOTĂ:	
La	 pagina	 8	 din	 Ghidul	 Solicitantului	 Condiţii	 Specifice	 ‐	 Cerere	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 de	
grant	 nr.	 156,	 secţiunea	 “2.	 Prevederi	 relevante	 pentru	 Cererea	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 de	
grant	nr.	156	„Programe	de	studii	mai	bune	pentru	studenţi	şi	piaţa	muncii”	se	precizează:			
	
“În	cadrul	acestei	Cereri	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	vor	fi	sprijinite	proiectele	care	se	vor	
adresa	 în	mod	 direct	 şi	 studenţilor	 din	 ciclul	 de	 studii	 de	 licenţă	 sau	masterat	 şi	 vor	
urmări	acţiuni	la	nivel	de	instituţie	de	învăţământ	superior,	în	vederea	transpunerii	eficiente	
a	 standardelor,	metodologiilor	 existente	 la	nivel	 de	 sistem	de	 învăţământ	 superior,	 precum	şi	
implementării	 efective	 a	 reformelor	 promovate	 în	 învăţământul	 superior	 (ex.	 dezvoltarea	 de	
curriculum,	 validarea	 învăţării	 anterioare	 corespunzătoare	 învăţământului	 superior	 şi	
completarea	studiilor	cu	programe	flexibile	finalizate	cu	certificări	etc.).	
	
Proiectele	 finanţate	 pot	 fi	 implementate	 […]	 pentru	 dezvoltarea	 de	 curriculum,	 creşterea	
gradului	 de	 implicare/participare	 a	 comunităţii	 de	 afaceri	 şi	 a	 actorilor	 cheie	 relevanţi	 în	
activităţile	şi	procesele	de	definire	a	competenţelor	şi	a	programelor	de	studii	universitare.	Pot	
fi	avute	în	vedere,	deasemenea,	dezvoltarea	de	programe	şi	activităţi	care	să	promoveze	cultura	
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antreprenorială,	 dezvoltarea	 aptitudinilor	 de	 dezvoltare	 profesională	 şi	 personală	 ale	
studenţilor,	astfel:	
	
 dezvoltarea	 şi	 implementarea	 de	mecanisme	de	 creştere	a	accesului	 la	 învăţământ	

superior	 pentru	 grupurile	 vulnerabile	 şi	 studenţi	 nontradiţonali	 (ex:	 studenţi	
proveniţi	din	medii	defavorizate	economic,	[…]”	

24	 157	 Ce	 inseamna	 in	 acceptiunea	
POSDRU	 multiregional	 pentru	
cererea	 de	 proiecte	 structural	
pe	axa	1.3?	

În	conformitate	cu	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	generale,	2013,	secţiunea	“1.1	Definiţii”,	pag.	4	
:	
“Multi‐regional:	 referitor	 la	minim	2	 regiuni	de	dezvoltare	din	România	 (în	proiectele	multi‐
regionale,	 membrii	 grupului	 ţintă	 sunt	 selectaţi	 din	 minim	 2	 regiuni	 de	 dezvoltare	 ale	
României).”	
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25	 157	 Referitor	la	call	157,	DMI	1.3,	in	
Ghidul	 Solicitantului	 ‐	 Conditii	
specifice,	la	Sectiunea	Solicitanti	
si	parteneri	eligibili	este	trecuta	
urmatoarea	 sintagma	 pentru	
definirea	 categoriilor	 de	
parteneri	 eligibi:	 "...	 alte	
organizaţii	legal	constituite	care	
desfăşoară	 activităţi	 relevante	
în	 cadrul	 proiectului	 şi	 care	
demonstrează	 că	 au	 în	 obiectul	
de	 activitate	 al	 instituţiei	 şi	
activitatea/activităţile	 din	
cadrul	 proiectului	 pentru	 care	
au	 rol	 de	 parteneri".	 Este	
corecta	 intelegerea	 conform	
careia	 orice	 entitate	 juridica	
legal	 constituita	 care	 respecta	
conditiile	din	ghid	citate	mai	sus	
poate	 fi	 partener	 (termenii	
"organizatii"	 si	 "institutiei"	
utilizati	 in	citatul	de	mai	sus	nu	
fac	 referire	 doar	 la	 organizatii	
non	 guvernamentale	 si	
respectiv	institutii	publice)?	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	strategice	
nr.	157,	DMI	1.3	 “	Dezvoltarea	resurselor	umane	din	educaţie	 şi	 formare	profesională”,	pct.	3.4.	
Solicitanţi	şi	parteneri	eligibili,	sunt	eligibile	următoarele	categorii	de	solicitanţi:	
 Ministerul	Educaţiei	Naţionale;	
 Agenţii,	structuri	subordonate	sau	aflate	în	coordonarea	MEN	şi	alte	organisme	
publice	cu	atribuţii	în	formarea	cadrelor	didactice	

	
Categoriile	 de	 parteneri	 eligibili	 în	 cadrul	 acestei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 pot	 fi	
organizaţii	 similare	 solicitanţilor	 eligibili	 (pe	 fiecare	 tip	 de	 proiecte	 în	 parte),	 precum	 şi	 alte	
organizaţii	 legal	 constituite	 care	 desfăşoară	 activităţi	 relevante	 în	 cadrul	 proiectului	 şi	 care	
demonstrează	 că	 au	 în	 obiectul	 de	 activitate	 al	 instituţiei	 şi	 activitatea/activităţile	 din	 cadrul	
proiectului	pentru	care	au	rol	de	parteneri.	

Solicitantul	poate	implementa	proiectul	în	parteneriat,	compus	din	una	sau	mai	multe	entităţi	cu	
personalitate	juridică,	înregistrate	în	România	şi/sau	în	statele	membre	ale	Uniunii	Europene.	
Solicitanţii	şi	partenerii	acestora	trebuie	să	respecte	regulile	generale	de	eligibilitate	menţionate	
în	Ghidul	Solicitantului	—	Condiţii	generale,	subcapitolul	3.1.1.	
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26	 158	 Avand	 in	 vedere	 ca	 	 cererea	 de	
propuneri	 de	 proiecte	 nr	 158	
finanteaza	activitatile	in	care	nu	
se	mentioneaza	 in	mod	 specific	
formare	 profesionala	 continua,	
avem	 nevoie	 sa	 ne	 clarificati	
daca	 “participantii	 la	 instruire	
certificate‐	 formare	
profesionala	 continua”	 trebuie	
sa	 fie	 certificati	 conform	
autorizatiilor	 ANC	 sau	 sunt	
suficiente	 atestate	 de	
participare	la	instruire?	

In	 conformitate	 cu	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 aferent	 cererii	 de	 propuneri	 de	
proiecte	 strategice	 nr.	 158,	 secţiunea	 3.6	 „Indicatori”,	 subsecţiunea	 “Indicatori	 de	 rezultat	
(result)”,	pag.	24:	

		
“Număr	 de	 participanţi	 la	 instruire	 certificaţi	 –	 formare	 profesională	 continuă	 reprezintă	
numărul	 de	 persoane	 care	 fac	 parte	 din	 grupul	 ţintă	 şi	 care	 au	 obţinut	 un	 certificat	 de	
absolvire/	 competenţe	 profesionale	 sau	 atestate	 de	 formare	 profesională	 ca	 urmare	 a	
participării	 la	 operaţiuni	 de	 formare	 profesională	 continuă	 în	 cadrul	 proiectelor	 destinate	
sistemului	şi	furnizorilor	de	formare	profesională	continuă”.		
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27	 158	 O	 instituţie	 paritară	 –	 50%	
patronat		şi	50%	sindicat,	poate	
avea	 calitatea	 de	 solicitant	 	 în	
conformitate	 cu	 Ghidul	
Solicitantului	 –	 Condiţii	
Specifice	 aferent	 cererii	 de	
propuneri	de	proiecte	strategice	
nr.	158?	

Pentru	ca	o	cerere	de	finanţare	să	fie	eligibilă	pe	DMI	1.4,	CPP	158	este	necesar	să	respecte	toate	
condiţiile	 de	 eligibilitate	 precizate	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 aferent	 cererii	 de	
propuneri	de	proiecte	strategice	nr.	158.	Astfel,	în	secţiunea	3.4	„Solicitanţi	şi	parteneri	eligibili”	
din	acest	ghid,	pag.	18,	se	precizează:		
„[…]	În	cadrul	acestei	cereri	de	propuneri	de	proiecte	categoriile	de	solicitanți	eligibili	sunt:	
1.	Ministerul	Educaţiei	Naţionale;	
2.	Ministerul	Muncii,	Familiei,	Protecţiei	Sociale	şi	Persoanelor	Vârstnice;	
3.	Agenţii,	structuri	subordonate	sau	aflate	în	coordonarea	MEN/MMFPSPV	şi	alte	
organisme	publice	cu	atribuţii	în	domeniul	formării	profesionale	continue,	inclusiv	
asigurarea	calităţii	şi	CNC;	
4.	Autoritatea	Naţională	pentru	Calificări;	
5.	Centrul	Naţional	de	Dezvoltare	a	Învăţământului	Profesional	şi	Tehnic;	
6.	Membri	ai	Comitetelor	Sectoriale	şi	Comitete	Sectoriale	cu	personalitate	juridică;	
7.	Organizaţii	sindicale;	
8.	Patronate;	
9.	Asociaţii	profesionale.”	

Pentru	 a	 stabili	 dacă	 dumneavoastră,	 în	 calitate	 de	 solicitant,	 sunteţi	 sau	 nu	 eligibil	 pe	
cererea	de	propuneri	 de	 proiecte	 strategice	nr.	 158,	 vă	 recomandăm	 să	 vă	 raportaţi	 la	 forma	
legală	de	organizare	şi	funcţionare	a	instituţiei	dvs.		

28	 159	 Un	ONG	atestat	pentru	activitati	
de	 cercetare	 si/sau	un	 spital	 cu	
activitate	 de	 cercetare	
acreditata	 sunt	 eligibili	 ca	 si	
solicitanti?	
	
	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	strategice	
nr.	159,	DMI	1.5	“	Programe	doctorale	şi	post‐doctorale	în	sprijinul	cercetării”,	pct.	3.4.	Solicitanţi	
şi	parteneri	eligibili,	sunt	eligibile	următoarele	categorii	de	solicitanţi:	
 Instituţii	 de	 învăţământ	 superior	 acreditate,	 organizatoare	 de	 studii	 universitare	 de	

doctorat;	
 Institute	de	cercetare/centre	de	cercetare	acreditate	conform	legislaţiei	naţionale,	inclusiv	

institute	de	cercetare	ale	Academiei	Române	cu	personalitate	juridică;	
 Academia	Română	
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29	 159	 Programele	 de	 pregătire	 a	
grupului	 ţintă	 necesită	
acreditarea	 celui	 care	 susţine	
aceste	 cursuri	 din	 partea	
CNFPA?”	

Vă	 recomandăm	 respectarea	 prevederilor	 	 Ghidului	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 generale,	 2013,	
secţiunea	 	 “4.4.4	Descrierea	detaliată	a	proiectului	propus	 ‐	descriere	proiect	1”,	 subsecţiunea	
Managementul	proiectului”,		pg.	40	–	41.	

30	 159	 Sunt	 eligibile	 stagiile	 externe	
pentru	postdoctoranzi?	

Conform	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	de	proiecte	strategice	
nr.	 159,	 DMI	 1.5	 „Sprijin	 pentru	 doctoranzi	 şi	 cercetători	 postdoctorat",	 pct.	 3.2	 “Activităţi	
eligibile”	din	acest	ghid,	se	precizează:	

„Sprijinirea	 cercetărilor	 pentru	 a	 se	 implica	 în	 cercetarea	 post‐doctorală,	 inclusiv	 burse	 şi	
mobilităţi	interne	şi	transnaţionale,	intrasectoriale/intersectoriale.”	

31	 159	 Bursele	doctorale	nou	lansate	in	
cadrul	 programului	 POSDRU	
sunt	 eligibile	 pentru	 	 persoane	
care	 au	 terminat	 doctoratul	 in	
2006	 sau	 2007	 ,	 dar	 au	 avut	
intrerupere	 a	 activitatilor	
stiintifice/profesionale	 timp	 de	
2	ani	(crestere	copil)?	

În	conformitate	cu	prevederile	Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice,	Cererea	de	propuneri	
de	 proiecte	 strategice	 nr.	 159,	 DMI	 1.5	 „Programe	 doctorale	 şi	 post‐doctorale	 în	 sprijinul	
cercetării”	,	vă	informăm	următoarele:	
Pct.	3.1	Grup	ţintă	eligibil	„Minimum	25	de	cercetători	postdoctorat,	conform	legislaţiei	în	vigoare,	
care	 deţin	 titlul	 ştiinţific	 de	 doctor	 cu	 cel	 mult	 5	 ani	 înainte	 de	 admiterea	 în	 programul	
postdoctoral,	 şi	 care	 nu	 au	mai	 beneficiat	 anterior	 de	 sprijin	 financiar	 prin	 proiecte	 de	 burse	
postdoctorale	finanţate	în	cadrul	POSDRU,	DMI	1.5”.	
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32	 159	 Activităţile	 privind	
managementul	 proiectului	 şi	
cele	 de	 diseminare	 a	
informaţiilor	 pot	 fi	 incluse	 ca	
activităţi	eligibile?	

În	conformitate	cu	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	generale,	2013,	secţiunea	 	 “4.4.4	Descrierea	
detaliată	a	proiectului	propus	‐	descriere	proiect	1”,	subsecţiunea	“Activităţile	proiectului”,		pag.	
37:		
„[…]	Aici	se	vor	menţiona	activităţile	şi	subactivităţile	previzionate,	esenţiale	şi	specifice	pentru	
implementarea	 proiectului,	 respectând	 ordinea	 cronologică	 de	 desfăşurare	 a	 lor,	 durata	 de	
implementare	 a	 acestora,	 corelate	 cu	 resursele	 umane	 proprii	 Solicitantului	 sau	 Partenerului	
şi/sau	 subcontractate,	 resursele	 materiale	 existente	 şi	 cele	 necesare	 a	 fi	 achiziţionate,	
rezultatele	anticipate	şi	indicatorii	aferenţi.	[…]	Se	introduc	atât	activităţile	eligibile	menţionate	
în	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 specifice,	 cât	 şi	 activităţile	 transversale,	 adică	
managementul	 proiectului,	 achiziţiile	 publice	 şi	 măsuri	 specifice	 pentru	 informare	 şi	
publicitate	pentru	proiect	(ce	reprezintă	activităţi	continue.	Se	vor	include	obligatoriu	cel	
puţin	2	conferinţe	de	presă,	una	organizată	la	începerea	implementării	proiectului	şi	una	
organizată	la	finalizarea	implementării	proiectului.	[…]”	
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33	 159	 În	 cazul	 măririi	 grupului	 ţintă	
trebuie	 menţinut	 raportul	 de	
3:1	 între	 doctoranzi	 şi	
postdoctoranzi?	
	

Conform	 Ghidului	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 aferent	 cererii	 de	 propuneri	 de	 proiecte	
strategice	nr.	159	 	“Sprijin	pentru	doctoranzi	şi	cercetători	postdoctorat”,	secţiunea	“3.1.	Grup	
ţintă	eligibil:			
“In	cadrul	acestei	cereri	de	propuneri	de	proiecte	de	tip	strategic,	grupul	ţintă	al	unui	proiect	
finanţat	în	cadrul	actualei	cereri	de	propuneri	de	proiecte	trebuie	să	fie	alcătuit	din:	
Minimum	 75	 de	 doctoranzi	 cu	 frecvenţă,	 înmatriculaţi	 la	 doctorat	 în	 anul	 I	 de	 studii	
universitare	de	doctorat	pentru	anii	2011/2012,	2012/2013,	2013/2014,	în	domeniile	de	studii	
universitare	de	doctorat	eligibile	în	cadrul	acestei	Cereri	de	propuneri	de	proiecte	și	care	nu	
au	 mai	 beneficiat	 anterior	 de	 sprijin	 financiar	 prin	 proiecte	 de	 burse	 doctorale	 finanțate	 în	
cadrul	POSDRU,	DMI	1.5.	
ŞI	
Minimum	 25	 de	 cercetători	 postdoctorat,	 conform	 legislaţiei	 în	 vigoare,	 care	 deţin	 titlul	
ştiinţific	de	doctor	cu	cel	mult	5	ani	înainte	de	admiterea	în	programul	postdoctoral,	și	care	nu	
au	mai	beneficiat	anterior	de	sprijin	financiar	prin	proiecte	de	burse	postdoctorale	finanțate	în	
cadrul	POSDRU,	DMI	1.5.	
	
Proiectele	 care	 descriu	 intervenţii	 pentru	 un	 grup	 ţintă	mai	mic	 decât	 cel	 precizat	 în	
condiţiile	de	mai	sus	vor	fi	respinse!”	
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34	 159	 Există	 posibilitatea	 ca	
doctoranzii	 sau	 cercetătorii	 să	
îşi	 completeze	 stagiile	 de	
cercetare	 la	 alte	 instituţii	 de	
învăţământ	 sau	 institute	 de	
cercetare	 (instituţiile	
beneficiare	 ale	 proiectului)	
decât	 cele	 unde	 sunt	
înmatriculaţi,	 fără	 ca	 acele	
instituţii	 să	 fie	 implicate	 ca	
parteneri	 într‐o	 astfel	 de	
propunere?	

În	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	strategice	nr.	
159	 	“Sprijin	pentru	doctoranzi	şi	cercetători	postdoctorat”,	secţiunea	“3.1.	Grup	ţintă	eligibil„,	
se	precizează:	

	
“În	 cadrul	 acestei	 cereri	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 sunt	 eligibili	 doctoranzii	 înmatriculaţi	 la	
instituţiile	 care	 au	 calitatea	 de	 beneficiar	 sau	 parteneri	 în	 proiect,	 precum	 şi	 cercetătorii	
postdoctorat	 care	 provin	 de	 la	 beneficiar	 sau	 parteneri	 și/sau	 alți	 doctoranzi	 şi	
cercetători	postdoctorat	care	aleg	să	îşi	completeze	stagiul	de	cercetare	la	altă	instituţie	
de	 învăţământ	 superior	 sau	 institut	 de	 cercetare	 decât	 cea	 unde	 este	 înmatriculat	
doctorand	sau	activează	ca	cercetător.”	
	

35	 159	 Cheltuielile	 de	 deplasare	 pe	
termen	 lung	 sunt	 eligibile	 doar	
în	cazul	doctoranzilor?”	

În	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	strategice	nr.	
159		“Sprijin	pentru	doctoranzi	şi	cercetători	postdoctorat”,	secţiunea	“3.6.	Cheltuieli	eligibile	„	
pag.	20,	se	precizează:	

	
“Categoriile	şi	subcategoriile	de	cheltuieli	eligibile	pentru	proiectele	finanţate	din	Fondul	Social	
European	prin	POSDRU	sunt	prevăzute	şi	detaliate	în	Ordinul	comun	al	ministrului	muncii,	
familiei	şi	protecţiei	sociale	şi	al	ministrului	finanţelor	publice	nr.	1117/2170	din	2010	
pentru	stabilirea	regulilor	de	eligibilitate	şi	a	listei	cheltuielilor	eligibile	în	cadrul	operaţiunilor	
finanţate	 prin	 POSDRU	 2007‐2013.	 Cheltuielile	 vor	 fi	 conforme	 cu	 legislaţia	 naţională	 şi	
comunitară	aplicabilă.”	
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36	 162	 Cum	se	completează	Anexa	nr.	9	
la	 Cererea	 de	 finanţare,	
Declaraţia	 privind	 eligibilitatea	
TVA	aferentă	cheltuielilor	ce	vor	
fi	efectuate	în	cadrul	proiectului	
propus	 spre	 finanţare	 din	
instrumente	structurale?		

În	 conformitate	cu	Ghidul	 solicitantului	–	Condiţii	 generale	 ‐	2013,	pag.	78,	Declaraţia	privind	
eligibilitatea	 TVA	 aferentă	 cheltuielilor	 ce	 vor	 fi	 efectuate	 în	 cadrul	 proiectului	 propus	 spre	
finanţare	 din	 instrumente	 structural	 (Anexa	 nr.	 9	 la	 Cererea	 de	 finanţare)	 se	 completează	 de	
către	solicitant	în	conformitate	cu	prevederile	Ordinului	ministrului	afacerilor	europene	nr.	204	
din	27	decembrie	2011.		
Astfel,	 conform	 Art.	 1	 din	 Ordinul	Ministrului	 Afacerilor	 Europene	 nr.	 204	 din	 27	 decembrie	
2011:	 “La	depunerea	cererii	de	 finanţare,	 solicitantul	 finanţării	din	 instrumente	structurale	
depune	 la	 autoritatea	 de	 management	 sau	 organismul	 intermediar,	 după	 caz,	 ca	 anexă,	 o	
declaraţie	pe	propria	răspundere	privind	nedeductibilitatea	taxei	pe	valoare	adăugată	aferente	
cheltuielilor	eligibile	 incluse	 în	bugetul	proiectului	propus	 spre	 finanţare,	 conform	anexei	nr.	
1”.	
Conform	Art.	2	–	(1)	La	depunerea	cererii	de	rambursare,	în	conformitate	cu	art.	11	alin.	(3)	
din	Hotărârea	Guvernului	nr.	759/2007	privind	regulile	de	eligibilitate	a	cheltuielilor	efectuate	
în	cadrul	operaţiunilor	 finanţate	prin	programele	operaţionale,	 cu	modificările	 şi	 completările	
ulterioare,	 beneficiarii	 de	 finanţare	 din	 instrumente	 structurale	 au	 obligaţia	 depunerii	 unei	
declaraţii	pe	propria	răspundere	privind	nedeductibilitatea	taxei	pe	valoare	adăugată	aferente	
cheltuielilor	 eligibile	 cuprinse	 în	 cererea	 de	 rambursare,	 conform	 anexei	 2,	 certificată	 de	
organul	fiscal	competent	din	subordinea	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală,’.			



 

27 
 

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 
 
Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

37	 162	 Este	 posibilă	 redepunerea	 pe	 o	
nouă	 cerere	 de	 propuneri	 de	
proiecte	 a	 unui	 proiect	 deja	
selectat,	 implementat	 şi	
finalizat?	

Redepunerea	 pe	 o	 nouă	 cerere	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 a	 unui	 proiect	 deja	 selectat,	
implementat	şi	finalizat	contravine	principiului	evitării	dublei	finanţări.		
Astfel,	 în	 Ghidul	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 Generale	 2013	 ,	 secţiunea	 “3.1.3	 Eligibilitatea	
cheltuielilor”,	 subsecţiunea	 “Reguli	 generale	 de	 eligibilitate	 a	 cheltuielilor”	 ,	 pag.	 20	 ,	 se	
precizează:		

“Pentru	a	fi	eligibilă,	o	cheltuială	trebuie	să	îndeplinească	în	mod	cumulativ	următoarele	
condiţii:	[…]	
 să	fie	în	conformitate	cu	principiile	unui	management	financiar	riguros,	având	în	vedere	

utilizarea	eficientă	a	fondurilor	şi	un	raport	optim	cost‐eficienţă;	[…]	
 să	nu	fi	făcut	obiectul	altor	finanţări	publice;	
 să	fie	în	conformitate	cu	prevederile	legislaţiei	naţionale	şi	comunitare	şi	cu	prevederile	

contractului	de	finanţare;	[…]”	
38	 162	 O	 instituţie	 de	 cult	 este	 sau	 nu	

un	 solicitant	 eligibil	 în	 cadrul		
cererii	de	propuneri	de	proiecte	
srategice	nr.	162?	

Solicitanţii	eligibili	în	cadrul	cererii	de	propuneri	de	proiecte	srategice	nr.	162	„A	doua	şansă	la	
educaţie,	oportunități	 integrate	și	remediale	de	acces	pe	piaţa	muncii”	sunt	precizaţi	 în	Ghidul	
Solicitantului	 –	 Condiţii	 Specifice	 aferent	 cererii	 de	 propuneri	 de	 proiecte	 de	 grant	 nr.	 162,	
secţiunea	3.4	„Solicitanţi	şi	parteneri	eligibili”,	pg.	21‐22.			
Pentru	a	decide	dacă	o	 instituţie	de	 cult	 este	 sau	nu	un	 solicitant	 eligibil	 în	 cadrul	 	 cererii	 de	
propuneri	de	proiecte	srategice	nr.	162	vă	recomandăm	să	vă	raportaţi	la	forma	de	organizare	
prevăzută	în	Legea	cultelor	nr.	489/	2006	actualizată.		

39	 163	 Partenerii	în	cadrul	DMI	2.2	pot	
fi	şi	PFA	uri?	

Toate	informaţiile	de	care	aveţi	nevoie	sunt	precizate	în	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	
aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	163,	secţiunea	3.4.	“Solicitanţi	şi	parteneri	
eligibili”	 şi	 pe	 cele	 ale	 Ghidului	 Solicitantului	 –	 Condiţii	 generale,	 2013,	 secţiunea	 3.1.1	
“Eligibilitatea	solicitanţilor	şi	a	partenerilor”.		

40	 163	 Un	 IMM	 poate	 fi	 partener	 în	
proiect	 chiar	 dacă	 nu	 se	
încadrează	în	cele	9	categorii	de	
solicitanţi	eligibili?	

Pentru	ca	o	cerere	de	 finanţare	să	 fie	eligibilă	pe	DMI	2.2,	Cerere	de	propuneri	de	proiecte	de	
grant	nr.	163	“A	doua	şansă	la	educaţie,	oportunitate	de	integrare	pe	piaţa	muncii	–	intervenţii	
locale”	 este	 necesar	 să	 respecte	 toate	 condiţiile	 de	 eligibilitate	 precizate	 în	 Ghidul	
Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	163.	
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41	 163	 În	 condiţiile	 unui	 parteneriat	
între	un	SRL	şi	un	ONG,	ambele	
cu	o	vechime	mai	mică	de	un	an,	
cum	 se	 va	 calcula	 finanţarea	
nerambursabilă	maximă?”	

Toate	informaţiile	de	care	aveţi	nevoie	sunt	precizate	în	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	genrale,	
2013,	 secţiunile	 “Capacitatea	 operaţională	 a	 parteneriatului”	 şi	 “capacitatea	 financiară	 a	
parteneriatului”,	pag.	15‐17.	

42	 163	 	La	 ce	 activităţi	 ar	 putea	 să	
participe	partenerii?	
		

În	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Generale	2013,	secţiunea	“3.1.1	Eligibilitatea	solicitanţilor	şi	a	
partenerilor„	 ,subsecţiunea	 “(b)	 Reguli	 generale	 privind	 partenerii	 în	 cadrul	 cererilor	 de	
finanţare	nerambursabilă	prin	POSDRU”,	pag.	14,	se	precizează	:			
	“Partenerii	 naţionali	 şi	 transnaţionali	 trebuie	 să	 fie	 implicaţi	cel	puţin	 în	două	din	cele	 trei	
aspecte	 prezentate	mai	 jos:	 1.	 Implementarea	 proiectului	 […]	 ,	 2.	 Furnizare	 de	 expertiză,	
resurse	umane	şi	materiale	[…],3.	Finanţarea	proiectului	[…]”	
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43	 163	 “Conform	 Ghidului	
solicitantului,	 condiţii	 specifice	
pt.	 DMI	 2.2,	 cererea	 de	
propuneri	 de	 proiecte	 de	 grant	
nr.	 163,	 referitor	 la	 persoanele	
care	au	părăsit	 timpuriu	şcoala,	
se	specifică:	

‐ La	pagina	12:	Sunt	avute	
în	 vedere	 persoanele	
care	 nu	 au	 absolvit	
învăţământul	 obligatoriu	
cu	vârsta	de	peste	25	de	
ani	(Nota	de	subsol	nr.	2)	
şi	

‐ La	 pagina	 13:	
„Persoanele	 care	 au	
părăsit	 timpuriu	 şcoala	
sunt	 cele	 care	 au	 vârsta	
cuprinsă	 între	 18‐25	 de	
ani	 şi	 care	 se	 încadrează	
la	 una	 dintre	 categoriile	
de	la	punctele	1.1	şi	1.2”.	
Întreabarea	este	[…]	care	
este	 vârsta	 eligibilă	 a	
acestor	 persoane?	 Cele	
care	 au	 peste	 25	 de	 ani	
sau	cele	care	au	între	18‐
25	de	ani?”	

Nota	de	subsol	1	de	la	pagina	12	din	Ghidul	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	
propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	163	“A	doua	şansă	la	educaţie,	oportunitate	de	integrare	pe	
piaţa	muncii	–	intervenţii	locale”,	secţiunea	3.	„Condiţii	de	eligibilitate”	face,	de	fapt,	referire	la	
prima	 categorie	 de	 grup	 ţintă,	 respectiv	 “1.	 Persoane	 care	 au	 părăsit	 de	 timpuriu	 şcoala”,	 iar	
nota	 de	 subsol	 2	 face	 referire	 la	 categoria	 4“	 Persoane	 care	 nu	 au	 absolvit	 învăţământul	
obligatoriu”.		
Prin	urmare,	 în	elaborarea	cererii	dumneavoastră	de	finanţare	veţi	avea	în	vedere	prevederea	
Ghidului	Solicitantului	–	Condiţii	Specifice	aferent	cererii	de	propuneri	de	proiecte	de	grant	nr.	
163,	pag.	13,	respectiv	“1.3	Persoanele	care	au	părăsit	timpuriu	şcoala	sunt	cele	care	au	vârsta	
cuprinsă	 între	18‐25	de	ani	 şi	 care	 se	 încadrează	 la	una	din	 categoriile	de	 la	punctele	1.1	 sau	
1.2.”	
	


