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Conținut existent Conținut propus Observații 

1.  Pag. 17 În tabelele în care se prezintă nivelurile de 

remunerare pentru „Specialist” (2.2), 

„Personal suport” (2.3), „Expertiză 

naţională” (3.1) şi „Expertiza 

internaţională” (3.2) şi „Personal 

administrativ şi auxiliar” (4.1) este trecută 

în coloana „Plafon maxim de 

decontare/experienţă profesională” 

menţiunea „Remunerare maximă 

lunară” 

În tabelele menţionate, propunem ca 

în coloana cu „Plafon maxim de 

decontare/experienţă profesională” 

textul actual să fie înlocuit cu  

„Remunerare maximă pe oră” 
 

Având în vedere sumele extrem de mici 

trecute în dreptul rândului „remunerare 

maximă lunară”, respectiv 50 lei, 33 lei 

etc., considerăm că este vorba de o eroare 

materială şi nu de intenţia finantaţorului de 

a permite plata cu doar 50 de lei pe lună a 

unui expert. 

 

Cu atât mai mult cu cât la paragraful 2.1 

„Manager de proiect” este trecută 

menţiunea corectă şi firească, respectiv 

„remunerare maximă pe oră” 

2.  Pag. 17, 

paragraf 3 

3.1 si 3.2 

  Considerăm incorectă şi discriminatorie 

diferenţa de remunerare între experţii 

naţionali şi cei internaţionali. Stabilirea 

unor plafoane diferite pentru expertiza 

adusă de experţi pe criteriul 

„naţional”/”internaţional” este de natură să 
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genereze o imagine incorectă conform 

căreia expertiza naţionala ar fi una 

inferioară celei internaţionale. 

3.  Pag. 39 În etapa de evaluare faza B, a cererilor de 

finantare depuse pentru finantare din 

POSDRU, pentru evaluarea criteriului 4 – 

“Cost-eficienta”, evaluatorii au 

posibilitatea de a solicita clarificari 

aplicantului in ceea ce priveste formarea 

preturilor mentionate de acesta in bugetul 

cererii de finantare. 

În situația în care aplicantul nu răspunde la 

solicitarea de clarificări, evaluatorii vor 

efectua un studiu de piață consultând oferte 

pe Internet, ținând cont de specificațiile 

tehnice ale prodului/serviciului/lucrării așa 

cum sunt prevăzute în cererea de finanțare. 

În situația în care, în urma studiului de 

piață efectuat se constată că articolele de 

cheltuială depășesc prețurile pieței cu mai 

mult de 20%, evaluatorii vor proceda la 

aplicarea de corecții financiare. 

Evaluatorii pot solicita clarificări și cu 

privire la necesitatea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor cuprinse în 

buget. În situația în care aplicantul nu 

 Este necesară detalierea procedurii prin 

care se cer aceste clarificări şi termenul pe 

care îl au la dispoziţie aplicanţii pentru a 

răspunde acestora.  
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răspunde la clarificările menționate la art. 

7, evaluatorii vor analiza necesitatea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor doar pe baza 

informațiilor cuprinse în cererea de 

finanțare și în buget. 

În cazul în care se constatã că bugetul nu 

este fundamentat în mod adecvat, respectiv 

că valorile cuprinse în acesta nu sunt 

susţinute de o justificare corectă nici în 

ceea ce priveşte nivelul preţurilor utilizate 

şi nici în ceea ce priveşte raportul dintre 

valoarea finanţării solicitate şi rezultatele 

aşteptate se va diminua bugetul 

corespunzator. În cazul în care corecțiile 

financiare propuse de evaluatori cumulează 

mai mult de 20% din 

valoarea eligibilă a proiectului, cererea de 

finanțare va fi respinsă. 

4.  Pag. 41 6.1 Prevederi speciale pentru aplicanții 

care au cel puțin 2 cereri de finanțare 

aprobate în cadrul tuturor apelurilor lansate 

în anul 2014 și 2015 finanțate din 

POSDRU 

 De clarificat dacă prin „aplicant” AM 

POSDRU înţelege „solicitant” sau întregul 

parteneriat propus pentru implementarea 

proiectului. În cazul în care „aplicant” 

vizează doar „solicitantul”, propunem ca, 

pentru ca AM POSDRU să se asigure de 

capacitatea parteneriatelor de a implementa 

proiectele asumate, aceste prevederi să fie 
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extrapolate şi la nivelul partenerilor, 

verificându-se şi capacitatea acestora în 

funcţie de numărul de proiecte pe apelurile 

2014 şi 2015 pe care le au în 

implementare/aprobate. 

 

 

 

Cu stimă, 

Asociaţia Beneficiarilor de Fonduri Europene - ABFE 

 

Phd. Dragoş Jaliu  

Av.Dan Barna  

Marie-Jeanne Iordache  

Simona Cojocărescu 

Adriana-Laura Miron  

 

 
 

 

mailto:asociatia.beneficiarilor@gmail.com

