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1 Introducere 
Acest document cuprinde Condițiile Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip 
retrospectiv nr. 191 „Bursa Profesională”. 
Informațiile generale cu privire la: 

• documentele programatice, 
• eligibilitatea proiectelor, solicitanților și partenerilor acestora,  
• eligibilitatea cheltuielilor,  
• completarea și transmiterea unei cereri de finanțare,  
• evaluarea și selecția proiectelor,  
• contractul de finanțare,  
• implementarea proiectelor  

sunt prezentate în Ghidul Solicitantului – Condiții generale aferent acestei cereri de propuneri de 
proiecte. 
 
2 Cererea de propuneri de proiecte „Bursa Profesională” 
2.1 Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte 
Apelul contribuie la asigurarea unui sprijin financiar pentru formarea profesională inițială, în acord cu 
obiectivele asumate conform Comunicatului de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în 
domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020, în special în ceea ce privește 
transformarea educației și formării profesională inițiale într-o opțiune atractivă de învățare și 
asigurarea relevanței acestei forme de pregătire pentru piața muncii. Astfel, actuala cerere de 
propuneri de proiecte va asigura cofinanțarea din Fondul Social European a burselor profesionale 
acordate elevilor din învățământul profesional în perioada 2012 – 2015. 
În contextul Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ca țintă o rată de ocupare de 70% pentru 
anul 2021. Prezentul apel contribuie la atingerea acestei ținte, prin sprijinirea elevilor pentru accesul 
și participarea la programe de formare profesională inițială prin învățământ profesional, în vederea 
dobândirii unei calificări necesare în procesul de inserție pe piața muncii. 
 
2.2 Alocarea financiară pentru cererea de propuneri de proiecte „Bursa Profesională”  
Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 
euro. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi echivalentul în lei a maximum 50.000.000,00 euro. Cursul 
de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2015, 
disponibil pe pagina web: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 
Proiectele se implementeaza la nivel national/multi regional sau sectorial. 
Fondul Social European (contribuția comunitară la finanțarea acordată) reprezintă 100% din 
asistența financiară nerambursabilă alocată pentru această cerere de propuneri de proiecte. 
Contribuția eligibilă minimă a solicitantului (procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului 
propus, care va fi suportat de către solicitant) este de 15%, solicitantul fiind încadrat în categoria 
beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai 
bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din 
bugetele acestora. 
 
2.3 Transmiterea cererii de finanțare 
TOATE cererile de finanțare nerambursabilă pentru POSDRU se completează și se transmit on-line în 
limba română; în acest scop, accesați pagina de internet a AMPOSDRU, secțiunea „Cerere de propuneri 

                                                             
1
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf  
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de proiecte”, link „Actionweb” – www.fonduri-ue.ro. Cererile de Finanțare transmise prin orice alte 
mijloace vor fi respinse. 

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis ulterior publicării în Monitorul Oficial a Ordinului 
Ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a 
Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013, urmând a fi anunţat 
termenul limită pentru transmiterea cererilor de finanţare. 

Bugetul proiectului se descarcă din sistemul Action Web, se completează, se încarcă după completare 
în sistemul Action Web și va fi transmis electronic în mod automat o dată cu transmiterea cererii de 
finanțare. 
Bugetul proiectului se descarcă în format .xsl și se încarcă după completare în format .xsl. 
 
3 Prevederi relevante ale DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” pentru prezenta 

cerere de propuneri de proiecte 
Principalul obiectiv al acestui DMI este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor asistate 
(ucenici, elevi, studenți, tineri absolvenți în prima etapă a primului lor loc de muncă relevant) și, în 
consecință, îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii.  
Obiectivul operațional al DMI 2.1 vizat prin prezentul apel este „Creșterea gradului de ocupare pentru 

absolvenții și viitorii absolvenți de învățământ (…) secundar (…), precum și creșterea adaptabilității 

acestora la cerințele primului lor loc de muncă relevant.”  

 
4 Condiții de eligibilitate 
4.1  Grup țintă eligibil 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă eligibil este format din elevi 

înmatriculați în sistemul național de învățământ. 
Grupul țintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/reședința în România și să fie înmatriculat în 
învățământul profesional, în unități de învățământ din sistemul național de învățământ. Dovada 
apartenenței la grupul țintă se va realiza prin registrele matricole ale unităților de învățământ de 
proveniență. 
Solicitantul are obligația de a pune la dispoziția Autorității Contractante informații privind 
participanții, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la 
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozițiile generale cu privire 
la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al 
Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională. Categoriile de informații minimale necesare cu privire la grupul țintă sunt cele 
stipulate în Anexa XXIII – Date privind participanții la operațiunile FSE pe priorități din Regulamentul 
menționat mai sus. 
De asemenea, Solicitantul are obligația de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, precum și 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea 
nr.506/2004. 
 
4.2 Activități eligibile 
În conformitate cu prevederile Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile activitățile de ”educație și 
formare profesională furnizate prin formare profesională inițială (...) completate cu stagii de pregătire 
practică în întreprinderi (...) organizate în parteneriat cu întreprinderile” (POSDRU 2007-2013, pag. 
88), care implică măsuri precum: 
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− Stagii de pregătire practică pentru elevi la un potențial viitor loc de muncă; 
− Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa 

activă; 

− Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale privind facilitarea tranziţiei de la şcoală 
la viaţa activă; 
 

 
4.3 Beneficiar (solicitant) eligibil 

− Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.  
 
4.4 Cheltuieli eligibile 
Regulile de eligibilitate a cheltuielilor aferente proiectului sunt prevăzute și detaliate în 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" cu modificările și completările ulterioare  
În cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile cheltuielile incluse în categoria 
Subvenții (ajutoare, premii) și burse. 
De asemenea, eligibilitatea cheltuielilor este condiționată de respectarea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii 

care frecventează învățământul profesional. 
 
4.5 Indicatori de monitorizare si evaluare 
În cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte este obligatoriu de avut în vedere indicatorul de 
realizare imediată „Numărul de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă”, unde se va 
cuantifica numărul elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ și care au beneficiat de 
bursă profesională în perioada 2012 – 2015. 

 
5. Procesul de evaluare şi selecţie 
 

Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în subcapitolul 5.1 din Ghidul 
Solicitantului -  Condiţii Generale. 
Procesul de evaluare şi selecţie al cererilor de finanţare se face pe baza grilelor prezentate în Anexa 1 
şi Anexa 2 la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr 191. 
 
6. Contestaţii 
 

Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în subcapitolul 5.5 Ghidul 
Solicitantului – Condiţii Generale.  
Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de 
evaluare vor fi: 

− depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: Bdul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucureşti 
sau 

− transmise prin fax la nr 0372.838.502, în termen de maximum o zi lucrătoare de la 
transmiterea Scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale 
deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema 
contestată. 
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7. Procesul de contractare 
Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de Evaluare, 
va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră. 
 
 
 
 
Anexa 1: Grila de evaluare FAZA A 
 

Nr. crt. Criterii DA NU 

01-EP-1 
Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si 
domeniului major de intervenție.     

02-EP-2 

Toate activitățile proiectului sunt in concordanta cu condițiile specifice ale axei 
prioritare si domeniului major de intervenție si ale cererii de propuneri de 
proiecte.     

03-EP-3 

Toate categoriile de grup/grupuri țintă ale proiectului sunt in concordanță cu 
condițiile specifice ale axei prioritare și domeniului major de intervenție  si ale 
cererii de propuneri de proiecte.     

04-EP-4 
Valoarea eligibila a proiectului respectă  limitele (minima și maximă) prevăzute 
de cererea de propuneri de proiecte.     

05-EP-5 

Contribuția solicitantului este cel puţin egală cu limita minimă prevăzută  în 
Ghidul solicitantului - Condiţii Generale şi Ghidul solicitantului - Condiții 
Specifice.     

06-ES-1 
Solicitantul aparține categoriei de beneficiari eligibili conform Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice.     

 
 
Anexa 2: Grila de evaluare FAZA B 
 

Nr. Criterii de selecţie 
Punctaj total  

maxim 
100 puncte 

Punctaj 
acordat 

1 RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea 
obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor naţionale, 
regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului 
ţintă) 

maxim- 30 
puncte 
minim - 21 
puncte 

  

1.1 Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi 
domeniul major de intervenţie: 
a. Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia acestuia faţă 
politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major 
de intervenţie 

10  
 

b. Proiectul descrie general și nu argumentează elementele prin care 
acesta este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa 
prioritară şi domeniul major de intervenţie 

5 

c. Proiectul nu descrie și nu argumentează elementele prin care 
acesta este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa 
prioritară şi domeniul major de intervenţie 

0 

1.2 Descrierea grupului ţintă     
a. Grupul ţintă este descris concret şi corelat în toate secţiunile cererii 
de finanţare 

10   

b. Grupul ţintă este descris concret, dar necorelat în toate secţiunile 5 



 
 

Pagina 7 din 10 

Nr. Criterii de selecţie 
Punctaj total  

maxim 
100 puncte 

Punctaj 
acordat 

cererii de finanţare 
c. Grupul ţintă nu este descris concret în secţiunile cererii de finanţare  0 

1.3 Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului ţintă şi necesitatea implementării proiectului  
a. Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate şi 
contribuie la satisfacerea acestora 

10   

b. Activităţile propuse în proiect răspund doar parţial nevoilor 
identificate şi contribuie la satisfacerea acestora 

5 

c. Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate şi nu 
contribuie la satisfacerea acestora 

0 

Punctaj total criteriu "RELEVANŢĂ" Max 30 
puncte 

  

Min 21 
puncte 

  

2 METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este în măsură să 
furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului ţintă; proiectul are o 
structură logică şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o 
îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului ţintă) 

Punctaj 
maxim - 25 
puncte  
Punctaj 
minim -18 
puncte 

  

2.1  Obiectivele proiectului: 
Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot fi atinse în perspectiva 
realizării proiectului.  

3   

Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării 
proiectului 

1 

Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării 
proiectului 

0 

2.2 Indicatori proiectului    

a. Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili şi corelaţi cu 
activităţile proiectului  

5   

b. Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili dar nu sunt 
corelaţi cu activităţile proiectului  

3 

c. Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili şi nu sunt 
corelaţi cu activităţile proiectului  

0 

2.3 Rezultatele proiectului  

a. Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu 
activităţile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod 
direct realizarea obiectivelor proiectului 

6   

b. Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt 
corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care 
determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului 

3 

c. Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt 
corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care 
determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. 

0 

2.7 Metodologia de implementare a proiectului: 

a. Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, 
precum și o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea si 
organizarea managerială si financiară a proiectului, printr-o alocare 
eficientă a resurselor. 

5   

b. Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, 
dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea 

3 
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Nr. Criterii de selecţie 
Punctaj total  

maxim 
100 puncte 

Punctaj 
acordat 

si organizarea managerială si financiară a proiectului, printr-o alocare 
eficientă a resurselor. 
c. Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse 
și nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea 
si organizarea manageriala si financiara a proiectului, printr-o alocare 
eficientă a resurselor. 

1 

d. Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităţilor propuse și 
nu prezintă  o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea si 
organizarea manageriala si financiara a proiectului, printr-o alocare 
eficientă a resurselor. 

0 

2.8 Egalitate de şanse: 

Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de 
şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului: 

3   

a1.    în realizarea activităţilor 

b1.    prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii 
de şanse şi a egalităţii de gen 

Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind 
egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea 
proiectului: 

1 

a1.    în realizarea activităţilor 

b1.    prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii 
de şanse şi a egalităţii de gen 

Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de şanse 
este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului: 

0 

a1.    în realizarea activităţilor 

b1.    prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii 
de șanse şi a egalităţii de gen 

2.9 Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale  
Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin 2  dintre 
obiectivele orizontale: 

3   

a1.dezvoltare durabilă 

b1.inovare şi TIC 

c1.îmbătrânire activă 

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre 
obiectivele orizontale: 

1 

a1.dezvoltare durabilă 

b1.inovare şi TIC 

c1.îmbătrânire activă 

Proiectul  nu prezintă contribuţia acestuia la cel putin unul dintre 
obiectivele orizontale: 

0 

a1.dezvoltare durabilă 

b1.inovare şi TIC 

c1.îmbătrânire activă 

  Punctaj total criteriu "METODOLOGIE" maxim- 25 
puncte 

  

minim 18 
puncte 
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Nr. Criterii de selecţie 
Punctaj total  

maxim 
100 puncte 

Punctaj 
acordat 

3 SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de continuare a 
proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de 
finanţare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a 
se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru 
grupul/grupurile ţintă vor fi garantate în viitor) 

Punctaj 
maxim15 
puncte 
Punctaj 
minim 10 
puncte 

  

3.1 Transferabilitate  

a. Proiectul descrie concret  modul în care este asigurată o posibilă 
transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului  către alt grup ţintă, alte 
sectoare, multiplicare 

6   

b. Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă 
transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup ţintă, alte 
sectoare, multiplicare 

4 

c. Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o posibilă 
transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup ţintă, alte 
sectoare, multiplicare 

0 

3.2 Dezvoltarea domeniului de politică finanțat 

a. Proiectul descrie concret modalitatea prin care rezultatele propuse prin 
proiect vor conduce la creșterea numărului de victime ale violenței 
domestice/traficului de persoane identificate și asistate. 

4   

b. Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care rezultatele propuse 
prin proiect vor conduce la creșterea numărului de victime ale violenței 
domestice/traficului de persoane identificate și asistate. 

2 

c. Proiectul nu descrie modalitatea prin care rezultatele propuse prin 
proiect vor conduce la creșterea numărului de victime ale violenței 
domestice/traficului de persoane identificate și asistate. 

0 

3.3 Sustenabilitate financiară 

a.  Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanţare (fonduri 
proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a 
rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile 

5   

b.  Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanţare (fonduri 
proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a 
rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile 

3 

c. Proiectul nu descrie  sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, 
fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale 
după finalizarea finanţării nerambursabile 

0 

  Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE" maxim- 15 
puncte 

  

minim 10 
puncte 

4 COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în 
raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat 
cu respectarea principiilor managementului riguros) 

maxim - 30 
puncte 
Minim - 21 
puncte 

  

4.1 Detalierea bugetului:  

a. Bugetul detaliat este structurat pe unităţi și costuri unitare pentru toate 
categoriile de cheltuieli incluse 

10   

b. Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi și costuri unitare 
pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalităţii 
de estimare a costurilor de către aplicant 

5 
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100 puncte 

Punctaj 
acordat 

b. Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi și costuri unitare 
pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a 
modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant 

3 

b. Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi și costuri unitare pentru 
categoriile de cheltuieli incluse și nu permite o evaluare a modalităţii de 
estimare a costurilor 

0 

4.2 Fundamentarea economico-financiară a costurilor 
a. Valorile cuprinse în bugetul proiectului  sunt susţinute concret de o 
justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) și 
costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială 

10   

b. Valorile cuprinse în bugetul proiectului   sunt susţinute concret de o 
justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) și 
costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli 

5 

c. Valorile cuprinse în bugetul proiectului   sunt susţinute parţial de o 
justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) și 
costul unitar, și doar pentru anumite tipuri de cheltuieli 

3 

d. Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu  sunt susţinute de o 
justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) și 
costul unitar 

0 

4.3 Utilizarea eficientă a fondurilor: 
a. Este justificată şi fundamentată concret şi corect valoarea totală a 
proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la 
finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi 

10   

b. Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a 
proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la 
finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi  

5 

c. Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-
o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu 
activităţile şi indicatorii propuşi  

0 

  Punctaj total criteriu "COST-EFICIENŢĂ" Maxim- 30 
puncte 

  

minim - 21 
puncte 

  SCOR TOTAL PROIECT Maxim- 100 
puncte 

  

minim - 70 
puncte 

  Comentarii evaluator      

 
 
 


