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Răspunsuri privind întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea 
Resurselor Umane” referitor la schema de finanţare nerambursabilă PHARE/2005//017-553.04,02 – „Promovarea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi 
pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă” 
 
Nr. 
crt. 

Intrebari  Raspunsuri 

1 Unde trebuie sa aiba sediul solicitantul si 
ce sectoare de activitati sunt neeligibile? 
Sectorul administartiei publice inteleg ca 
este neeligibil ?Dar personalul UIP? 

Ghidul solicitantului Phare 2005 referinta 01precizeaza la sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor “Solicitantul sau partenerul trebuie sa aiba sediul principal/filiale (cu statut legal) in 
regiunea unde se depune cererea de finantare. 
De asemenea, la sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor – Urmatoarele tipuri de activitati NU 
sunt eligibile, - la “activitati care au in vedere angajatii din urmatoarele sectoare », este mentionat 
sectorul administratiei publice, asa cum, corect, ati remarcat si dumneavoastra. Personalul UIP 
nu reprezinta grup tinta in aceasta schema de finantare (functionari publici). 
 

3 Sunt reprezentanta unui ONG, am urmarit 
cu destul de mult interes toate propunerile 
de finantare si cu toate acestea nu am 
inteles care sunt pre-propunerile, unde se 
depun si pana cand? Suntem interesati de 
programele dumneavoastra, dar cred ca 
ceva ne scapa si nu avem suficiente date. 
 Iertati-mi nestiiinta, dar va rog sa-mi dati o 
sursa de informare. 
 

4  As avea o intrebare referitoare la 
sectiunea 2.2.1. Cerea de finantare din 
Ghidurile solicitantului aferent licitatiei din 
cadrul programului Coeziune Economica si 
Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane -
 ambele linii. 
 Cererea de finantare, impreuna cu pre-
propunerea si toate anexele (Buget, 
Matrice Cadru Logic, precum si CV-urile) 
se trimit: 
- atat in limba romana cat si in limba 
engleza? 
- trebuie aleasa una din cele doua variante 
pentru redactarea tuturor acestor 
documente?  
- sunt documente ce trebuie redactate in 
limba romana si documente care trebuie 

Raspunsuri ptr intrebarile 3-12:  
 
Conform Corrigendum Art. 2.2.3. data limita de depunere a aplicatiilor pentru componenta 
Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii este 30.05.2007, ora 16.00 la sediul OIRPOSDRU din 
regiunea unde depuneti proiectul (adresele sunt publicate in Corrigendum). 
 
Ghidul solicitantului ca si Corrigendum-urile se pot descarca de pe adresa www.mmssf.ro, in 
dreptul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (partea stanga a site-ului). 
 
Conform Corrigendum art 2.2.1., pre-propunerea, bugetul si matricea logica trebuie prezentate in 
limbile romana si engleza. Cererea de finantare se poate depune in limbile romana sau engleza. 
Conform corigendumului CV-urile echipei de proiect si ale tuturor expertilor cheie se vor depune 
in limba romana sau engleza, indicand functia/rolul in proiect si fiind semnate de catre titulari, in 
original. 
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redactate in limba engleza? 
 

5 In cadrul apelului deschis pentru propuneri 
de proiecte intitulat "Promovarea invatarii 
pe parcursul intregii vieti pentru calificarea 
si recalificarea fortei de munca" referinta 
01, as dori sa intreb: 
 

• in ce limba se depun proiectele 
care sunt documentele justificative 
necesare la depunerea proiectului  

6 Intrebare:  
Pre-propunerea si Cererea de finantare se 
scriu doar in lb engleza? 
Ce trebuie tradus in lb engleza? 

7 Universitatea doreste sa participe la 
Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane cu un 
proiect. As dori sa aflu mai multe informatii 
privitoare la pre-propunearea care trebuie 
trimisa. Ce trebuie sa contina aceasta pre-
propunere si care este termenul limita. 
 

8 1. Sunteti amabili sa ma lamuriti in 
legatura cu termenul limita pentru apelul 
de propuneri "Promovarea învăţării pe 
parcursul întregii vieţi pentru calificare şi 
recalificare forţei de muncă" 
 Este 16.02.2007, cum apare la adresa: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate_
7.jsp sau 16.04.2007 cum apare la adresa: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.j
sp 
 2. Am incercat sa descarc Ghidul 
solicitantului si anexele (inclusiv 
corrigendum-ul), dar fisierele nu pot fi 
deschise. Poate mi le trimiteti dvs. 
 

9 Referitor la lansarea proiectului 
Promovarea Capitalului Uman, va rog 
daca se poate sa precizati daca Anexa A 
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si celelete documente din prima faza, 
trebuie trimise atat in limba romana cat si 
in engreza (in ambele limbi) sau doar in 
limba romana sau in limba engleza (una 
dintre ele). Din Ghid nu reiese foarte clar 
acest aspect! 
 

10 Dorim sa aflam pentru sesiunea de 
proiecte care se incheie pe  
16.04.2007, ce documente trebuie traduse 
si in limba engleza, pentru ca in cererea de 
finantare, la lista de verificare este trecuta 
ca si  
document care trebuie tradus "cererea". 
Pana acum stim ca s-au tradus: 
prepropunerea, bugetul, matricea si cv-
urile.  

11 Va rog sa-mi comunicati unde pot accesa 
ghidul solicitantului  pt. programul 2005 
promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti  
 

12 Va rog sa-mi comunicati care este data 
limita pentru depunerea de proiecte in 
cadrul programului Promovarea învăţării 
pe parcursul întregii vieţi pentru calificare 
şi recalificare forţei de muncă" . 
 
 

13 Va rog frumos sa-mi trimiteti, daca se 
poate, formularul cererii de finantare si 
Ghidul corespunzator pentru programele: 
1. Promovarea invatarii pe parcursul 
intregii vieti pentru calificarea si 
recalificarea fortei de munca. 
2. Masuri active pentru ocuparea fortei de 
munca. 

 

14 Sunt interesata a afla mai multe informatii 
despre acest program de finantare insa as 
vrea sa stiu daca mai sunt fonduri 
disponibile pentru Bucuresti? 

Conform Ghidului solicitantului Phare 2005 Referinta 01, Alocarea aferenta Regiunii Bucuresti 
este de 423.000 Euro. 
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15 Referitor la licitatia deschisa Phare 2005-

"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca ": Sunt administratorul unei 
societati comerciale , furnizor de formare 
profesionala , autorizat conform 
OG.129/2000 , republicata si am 2 
neclaritati : 
 1. dorim sa depunem 2 (doua) cereri de 
finantare   si vrem sa stim daca putem 
obtine mai mult de 1(un) contract de grant 
in cadru acestei licitatii - Ghidul este 
confuz : la sectiunea 2.1.3 din ghid scrie 
ca " unui solicitant i se poate acorda mai 
mult de o finantare nerambursabila , iar la 
sectiunea 2.5.1 ( Continutul deciziei) - 
penultimul alininiat se scrie ca "un 
solicitant nu poate obtine mai mult de un 
contract de grant in cadrul acestei licitatii"; 
2. prepropunerea , matricea cadru logic , 
bugetul , CV-urile sa fie trimise in limba 
romana si engleza sau numai in limba 
romana ? 

Va rugam sa luati in considerare continutul sectiunii 2.1.3. Vom face corectura necesara la 2.5.1. 
Conform Corrigendum din data de 10.04.2007: 
Articol 2.5.1 Conţinutul deciziei 

Conform Corrigendum:  
Articol 2.5.1 Conţinutul deciziei, Punctul 8 al paragrafului: „Decizia de a respinge o cerere de 
finanţare sau de neacordare a finanţării nerambursabile va fi bazată pe unul din următoarele 
motive:” 

Se înlocuieşte cu:  
- „mai multe propuneri au fost trimise de acelaşi solicitant şi au fost selectate pentru finanţare, dar 
solicitantul nu are capacitatea financiară şi operaţională necesară implementării tuturor 
proiectelor. Aplicaţiile vor fi selectate în ordinea punctajului obţinut, pe baza capacităţii financiare 
şi operaţionale a solicitantului.” 

De asemena, prepropunerea, matricea cadru logic, bugetul, trebuie transmise atat in limba 
romana cat si in limba engleza. 
Conform Corrigendum din data de 10.04.2007: Cererea de finantare si CV-urile se vor depune in 
limba romana sau in limba engleza. 
 

16 Va multumesc pentru promptitudine, dar 
"ghidul solicitantului de finantare" in limba 
romana pentru apelul deschis pentru 
propuneri de proiecte intitulat "Promovarea 
învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru 
calificare şi recalificare forţei de muncă"  
NU poate fi deschis din locatia indicata de 
dumneavoastra.  
 Va rog sa ne transmiteti acest document 
pe e-mail. 
  

Adresa de website este functionala, am verificat periodic si a fost accesata de catre toti solicitantii 
interesati care au pus intrebari. 
Incercati www.mmssf.ro, in dreptul Autoritatii de Management pentru Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (partea stanga a site-ului) 

17  Revenim cu rugamintea de a ne spune 
daca pe componenta Phare promovarea 
capitalului uman in cadrul cursurilor pot 
exista module care sa cuprinda formare de 
formatori. 
 De asemenea am dori sa stim daca 

Intrebarile dvs. nu sunt suficient de clare si nu dau detalii pentru un raspuns complet. 
In conformitate cu Ghidul solicitantului 2005 referinta 01, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, 
Tipurile de activitati eligibile sunt precizate la pag. 12-13, si  trebuie sa raspunda  si  obiectivelor 
si prioritatilor acestei scheme de grant : 
 
• Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi, în special calificarea şi recalificarea forţei de 
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proiectul poate include organizarea a mai 
multe cursuri pe tematici diferite (ex. 
protectia muncii un modul, siguranta 
alimentara alt modul, etica in afaceri alt 
modul, etc.) 
 
Aceeasi intrebare a mai fost pusa de doua 
impreuna cu urmatorul comentariu: 
 
Totusi nu mi-ati raspuns la 
intrebarea destul de clara daca se accepta 
formare de formatori. 

muncă pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă 
si  
• Promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la toate nivelele ierarhice 
din întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă” 
 
Un furnizor de formare profesionala acreditat, (OG 129/2000) trebuie sa fie autorizat pentru 
fiecare curs, care trebuie sa aiba o anumita curricula. De asemenea, grupul tinta in aceasta 
schema de finantare, respectiv „Toate nivelurile manageriale din întreprinderi (management de 
vârf, mediu şi de linie), cât şi personalul operativ propriu din întreprinderile de stat sau private” 
trebuie bine stabilit. 
 
Daca cititi cu atentie sectiunea 2.1.3, coroborata cu prioritatile si grupurile tinta eligibile, rezulta 
destul de clar ca aceasta activitate nu este prevazuta. Totusi, daca proiectul poate demonstra in 
ce masura un curs de dezvoltare a abilitatilor de instruire a angajatilor ce au ca sarcina furnizarea 
de formare in cadrul intreprinderii (si ne referim aici la M16-Formator-cod COR 241205) poate 
contribui la atingerea obiectivelor si prioritatilor programului de finantare atunci acest tip de curs 
este eligibil. De exemplu o companie care are agenti de vanzari poate include si un curs de 
formatori ptr acei angajati care formeaza la randul lor agentii de vanzari. 
 

18 As dori sa va adresez o intrebare 
referitoare la o cerinta din ghidul 
solicitantului si anume la punctul 2.4 
Prezentarea documentelor suport 
pentru propunerile de proiect solicitate 
provizoriu - copie dupa cele mai recente 
documente financiare (contul de profit si 
pierderi si bilantul contabil pe ultimul an 
financiar pentru care conturile au fost 
inchise - la 31.12.2005).Este o greseala 
referitoare la an, nu este vorba de 
31.12.2006? 
Mai mult in ghidul solicitantului pentru 
Masuri active apare o nota de subsol 
referitor la faptul ca aceasta obligatie nu se 
aplica organizatiilor infiintate dupa 
01.01.2007, iar in cel pentru Promovarea 
invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca, 
nota de subsol se refera la 01.01.2006. 

Da, aveti dreptate, vom solicita situatia pe 2006, neconcordanta provine din faptul ca s-a amanat 
lansarea... 
Se va face anuntul pe site 
 
Conform Corrigendum-uri publicat in 10.04.2007: 
Articol 2.4 Prezentarea documentelor suport pentru propunerile de proiect selectate provizoriu 

Acest articol trebuie citit după cum urmează la Punctul 3: „Copie după cele mai recente 
documente financiare ale solicitantului (contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil pe ultimul an 
financiar pentru care conturile au fost închise – la 31.12.2006.)” 

 

19 Suntem un ONG orientat pe incluziunea 
sociala a persoanelor cu  

Grupurile ţintă in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila, in 
conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 - Referinta 01, sunt reprezentate de: 
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dizabilitati. Avem un birou de medierea 
muncii si suntem acreditati ca formatori 
pentru meseria de lucrator in tamplarie 
pentru pers. cu dizabilitati. 
INTREBARE: formarea persoanelor cu 
dizabilitati este eligibila in cadrul finantarii 
anuntate? 

"Toate nivelurile manageriale din întreprinderi (management de vârf, mediu 
şi de linie), cât şi personalul operativ propriu din întreprinderile de stat 
sau private." (a se vedea sectiunea - Eligibilitatea proiectelor). Daca persoanele cu dizabilitati fac 
parte din categoriile prezentate in Ghidul solicitantului mentionate mai sus, atunci ele sunt 
eligibile ca si oricare alt angajat. 
 
 

20 Am cateva nedumeriri pe care as vrea sa 
le clarific cu ajutorul dvs: 
1. o firma care nu are prevazute  CAEN 
8042, 7414,7450 este eligibila sa depuna 
un proiect pentru desfasurarea de cursuri 
de calificare fara a se asocia cu un furnizor 
de formare profesionala, sa desfasoare in 
regie proprie aceste cursuri? 
 
2. poate antrena in aceasta activitate 
experti straini care sa livreze aceste 
cursuri? 
 
 
 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005, Referinta 01, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor (1) 
Alte criterii de eligibilitate: 

• Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, non-publică, beneficiar al 
programelor de formare profesională care depune o cerere de finanţare, în parteneriat 
cu un furnizor de programe de formare profesională: 

- companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, pentru proprii angajaţi; 
- organizaţiile patronale (pentru angajaţii membrilor organizaţiei patronale); 
- sindicatele (pentru angajaţii membrilor sindicatului)5 
� Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori 
autorizaţi de programe de formare profesională dar doresc să întreprindă măsuri de formare 
profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă, 
atunci aceştia: 
a) trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii autorizaţi să 
desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu, 
doar dacă ei organizează programe de formare profesională care se finalizează cu certificate de 
absolvire /calificare recunoscute la nivel naţional, 
sau 
b) pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de 
absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei. 
 
Coroborat cu prevederea: 
 
Codul CAEN trebuie să corespundă tipului de activitate din cadrul propunerii de proiect. Pentru 
organizaţiile non-profit româneşti, prevederile din documentele statutare trebuie să corespundă 
codurilor CAEN menţionate mai sus. 
 
In concluzie trebuie avute in vedere si respectate TOATE conditiile de eligibilitate de la 
sectiunea 2.1.1. 
 
2. Da, pot fi folositi si experti straini care sa livreze cursurile, cu respectarea 2.1.4 din Ghid si 
Corrigendum/10.04.2007 
 

21 Am o intrebare legata de eligibilitatea Da, puteti depune o solicitare in parteneriat cu un furnizor autorizat. 
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solicitantului. Daca nu suntem un fornizor 
legal autorizat de programe de formare 
profesionala putem sa depunem cererea in 
parteneriat cu un furnizor autorizat, de 
exemplu autorizata de catre CNFPA. Am 
inteles bine partea respectiva cu 
eligibilitatea solicitantilor sau exista un 
punct pe care nu l-am interpretat corect? 
 

22 Reprezint o companie interesata in 
dezvoltarea capitalului uman, in numele 
careia as dori sa va intreb daca apelul 
deschis pentru propuneri cu data limita 
16.02.2007 este ultimul in acest an sau 
daca se va repeta. Si daca da, cam in ce 
perioada 

Anul acesta va fi lansat si ghidul Phare 2006, dar nu putem preciza perioada in acest moment. 

23 Va rog sa-mi raspundeti daca este eligibil 
un proiect depus de Consiliul Judetean 
pentru organizarea unor cursuri cu 
angajatii proprii si angajatii de la primariile 
din subordine in cadrul liniei de buget 
Phare/2005/017-553.04.02 - Promovarea 
invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca. 
 

Nu este eligibil, a se vedea (cu atentie) Ghidului solicitantului, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor. 
 

24  Atat eu cat si organizatia unde imi 
desfasor activitatea este interesata sa afle 
daca termenul pentru PHARE pe tema 
"Promovarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi pentru calificare şi recalificare forţei 
de muncă" are termenul de depunere pe 
16.02.07, sau a fost modificat pentru 
16.04.2007. 
 Va multumim solicitandu-va in acelasi 
timp un raspuns urgent. 
 

25 Am rugamintea sa ma informati 
asupra termenului limita corect  pentru 
primirea solicitarilor de finantare 
nerambursabila pentru programul 
"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 

Conform Corrigendum din 10.04.2007: 
Articol 2.2.3 Data limită pentru primirea cererilor de finanţare 
 
Acest articol trebuie citit după cum urmează: 
„Termenul limită pentru primirea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 30.05.2007, ora 
16:00 (ora locală). Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat, 
chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită, sau dacă întârzierea este datorată 
serviciului de curierat privat.” 
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vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca", Linia de buget 
Phare/2005//017-553.04.02, intrucat pe 
paginile 
http://www.granturi.ro/finantari/ong-
institutii-companii/integrare-
europeana/promovarea-invatarii-pe-
parcursul-intregii-vieti-pentru-calificarea-si-
recalificarea-fortei-de-munca-5209.html si 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.j
sp 
am aflat un corrigendum in care termenul 
limita este modificat pentru 16.04.2007, 
insa pe site-ul  
http://www.finantare.ro/index.php?applicati
on=program&id=450 termenul limita este 
tot 16.02.2007. 
 

 

26 Mesajul, pentru Phare “Promovarea 
învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru 
calificarea şi recalificarea forţei de muncă”, 
dupa cum se vede in “subject”, a fost trimis 
in 23 ianuarie.  
Pentru ca nu am primit inca raspuns, va 
rog sa ma sprijiniti, astfel incat mesajul sa 
ajunga pe caile pe care le cunoasteti la 
Autoritatea Contractanta. 
 

Va transmitem acest e-mail, cu rugamintea da a raspunde atat petentului cat si serviciului noastru 
in termenul legal. 
Referitor la Ghidul solicitantului “Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea 
şi recalificarea forţei de muncă”, Referinta 01, prin formularea “partenerii trebuie sa aiba filiale cu 
statut legal”, ne referim la filiale cu personalitate juridica, in concluzie, nu pot fi asimilate cu 
„punctele de lucru” – (formulare care, de altfel, nu apare in continutul Ghidului 
solicitantului.) 
 
 

27  Predau T.I.C. (Tehnologia informatiei si 
comunicatiilor) la specialitatea bibliotecari-
documentaristi pe care o avem in scoala. 
Avem mari probleme cu deplasarea si 
capacitatea limitata de efectuare a practicii 
la Biblioteca Gh.Asachi Iasi. Vrem sa 
organizam aceasta practica in scoala.  
Ne preocupa deasemeni si starea jalnica 
privind dotarea si instruirea bibliotecarilor 
scolari din Mun. si Jud.Iasi. 
De doua zile incerc si nu reusesc sa intru 
pe site-ul Ministerul Muncii, Solidaritatii 
Sociale si Familiei. 

 
Ghidul Phare 2005 Referinta 01 este postat pe website-ul Ministerului Muncii la adresa 
www.mmssf.ro in dreptul Autoritatii de Management pentru POS DRU. Va informam ca website-ul 
este functional. 
De asemenea, le puteti accesa direct si la adresa www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
 
Data limita de primire a solicitarilor s-a modificat si este 30.05.2007. 
Atentie totusi la activitatile eligibile, activitatile care au in vedere angajatii din sectorul 
"educatie", nu sunt eligibile in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila. 
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Sunt interesat de programul "Promovarea 
invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca" 
pentru a descarca Ghidul solicitantului , 
Anexele si eventual formularul de 
completat cu data limita de expediere 16 
feb.2007. 
Doresc sa aplic pentru categoria sociala a 
bibliotecarilor scolari din Judetul Iasi. 
Va rugam sa ne ajutati trimitandu-ne 
documentele mentionate.  
 

29 Nu cunoastem intrebarea Obiectivele schemei de finantare nerambursabila Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti 
pentru calificarea si recalificarea fortei de munca, Referinta 01,  pun accent pe « promovarea 
competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca existenta la toate nivelurile ierarhice din 
intreprinderi, in vederea cresterii productivitatii la locul de munca », in special prin intermediul 
activitatii de formare profesionala a adultilor.  
De asemenea, in conformitate cu sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, grupul tinta este 
reprezentat de « Toate nivelurile manageriale din întreprinderi (management de vârf, mediu şi de 
linie), cât şi personalul operativ propriu din întreprinderile de stat sau private.” 
In aceste conditii, din coroborarea celor doua conditii mentionate, activitatea principala vizata de 
aceasta schema de grant este reprezentata de Formarea profesionala a adultilor, iar grupul 
tinta (persoane angajate, cu carte de munca), trebuie bine stabilit inca de la depunerea 
apicatiei.  
Rezulta faptul ca, activitatile de evaluare si certificare pot fi luate eventual in considerare, dar 
numai daca sunt continuate/completate de activitatea de formare profesionala pentru un 
grup tinta existent. 
 

30  
Referitor la programul PHARE/2005/017-
553.04.02 as  dori sa va adresez cateva 
intrebari: 
1. Referitor la parteneriate: Daca 
administratorul unei organizatii este 
asociat unic, si doreste sa fie in parteneriat 
cu o alta organizatie in care este asociat 
cu 90%, dar nu detine nici o functie, acest 
parteneriat este acceptat? 
2. Cererea de finantare trebuie depuse 
doar in lb Romana, sau exista parti pe care 
trebuie traduse si in lb Engleza? 

1. In conformitate cu Ghidul solicitantului sectiunea 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea pertenerilor 
„Solicitanţii pot acţiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil (vezi secţiunea 
2.1.1(1), corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului. 
În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori legal autorizaţi de programe de formare 
profesională corespunzător secţiunii 2.1.1 (1) de mai sus, ei trebuie să acţioneze în parteneriat 
cu unul sau mai mulţi  furnizori de servicii, corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului. 
Numărul maxim de parteneri într-un parteneriat nu trebuie să fie mai mare de 5 (inclusiv liderul 
de proiect). Aceşti 5 parteneri trebuie să aibă funcţii şi responsabilităţi clare pe care să şi le 
asume (a se vedea anexa K).Toţi partenerii trebuie să fie stabiliţi de la început, în momentul 
depunerii aplicaţiei.  
Partenerii solicitantului participă la implementarea activităţilor proiectului (cu excepţia 
managementului de proiect, care este responsabilitatea solicitantului conform secţiunii 2.1.1.), iar 
costurile angajate de către aceştia sunt eligibile în acelaşi mod ca şi cele angajate de Beneficiarul 
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3. In cadrul referintei nr. 1 care este 
numarul minim de angajati pentru care se 
pot organiza cursuri de 
specialitate/formare? 

finanţării nerambursabile. De aceea, partenerii trebuie să satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate 
ca şi solicitanţii.” 
2. Conform Corrigendum din data de 10.04.2007: 
Articol 2.2.1 Cererea de finanţare 

Acest articol trebuie citit după cum urmează: 

Paragraful 2: ”Solicitanţii trebuie să depună pre-propunerea, Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru 
Logic (Anexa C), în limba română şi engleză. CV-urile echipei de proiect (coordonatorul de 
proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale tuturor experţilor cheie (experţii responsabili 
cu implementarea activităţilor tehnice: cursuri de formare, consiliere, orientare profesională etc.) 
în limba română sau engleză, indicând funcţia/rolul în proiect şi fiind semnate de către 
titulari, în original.  

Cererea de finanţare (Anexa A) se depune în limba română sau engleză.” 

De asemenea, se adaugă: „De la data semnării contractului, nu sunt admise modificări ale 
structurii echipei administrative (de proiect) şi echipei tehnice (experţi cheie: consilieri, lectori 
etc.), prin suplimentarea sau diminuarea numărului de personal implicat.” 

3. Legislatia in vigoare nu prevede un numar minim de participanti la cursuri. Totusi, exista 
prevederi care stipuleaza faptul ca numarul maxim de cursanti pentru clasele de teorie este de 28 
persoane, in timp ce pentru cursurile de practica, numarul maxim este de 14 participanti. 
 

31 In ghidul solicitantului pentru Phare CES- 
"Promovarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei 
de muncă"   grupuri ţintă sunt  definite ca 
"Toate nivelurile manageriale din 
întreprinderi (management de vârf, mediu 
şi de linie), cât şi personalul operativ 
propriu din întreprinderile de stat sau 
private." 
O propune  de proiect care sa vizeze  
obtinerea certificarii  de "manager de 
proiect"  pentru functionari publici  si 
personal  contractual din unitati ale 
administratiei publice locale si din serviciile 
deconcentrate la nivel judetean este 
eligibila prin prisma grupului tinta ales? 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Referinta 01, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor, la tipuri de activitati care nu sunt eligibile, sunt enumerate/precizate „activitatile 
care au in vedere angajatii din urmatoarele sectoare (definite prin codurile CAEN)”, 
respectiv „administratia publica”. 
Grupul tinta pe care l-ati citat, in mod corect, si caruia se adreseaza aceasta schema de grant, 
este format din ANGAJATI din intreprinderi (companii, IMM etc) de stat sau private, ceea ce 
reprezinta evident o categorie diferita fata de angajatii administratiei publice.  
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Astept raspunsul dvs. cu mult interes. 
 

32 Reprezint o companie care doreste sa 
depuna un proiect pentru licitatia 
"Promovarea invatatii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca". Conform Ghidului 
Solicitantului, solicitantul trebuie sa aiba 
prevazut in Statutul societatii unul dintre 
codurile CAEN 8042, 7414 sau 7450, cu 
minim 6 luni inaintea termenului de 
depunere a cererilor de finantare.  
 Societatea noastra are prevazut in statutul 
societatii codul CAEN 8042 din data de 
25.05.2006, in urma Cererii de Depunere 
la Registrul Comertului din datade 
14.06.2006. Datorita faptului ca Cererea 
de Depunere a avut ca si obiectiv un 
proiect de divizare a societatii pe langa 
completarea obiectului de activitate cu 
codul CAEN 8042, procedurile legale de 
divizarea au intarziat incheierea 
judecatoreasca pana la data de 
05.10.2006.  
 Intrebare: Indeplineste societatea noastra 
conditiile de eligibilitate ale solicitantului 
din acest punct de vedere? 
 Multumesc si astept cu interes raspunsul 
Dumneavoastra. 
 

 
Conform Corrigendum din 10.04.2007: 
Articol 2.2.3 Data limită pentru primirea cererilor de finanţare 
Acest articol trebuie citit după cum urmează: 
„Termenul limită pentru primirea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 30.05.2007, ora 
16:00 (ora locală). Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat, 
chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită, sau dacă întârzierea este datorată 
serviciului de curierat privat.” 
 

33 Sunt profesor la Grup Scolar Dimitrie 
Leonida Petrosani si as dori sa va intreb 
daca noi ca si furnizori de cursuri de 
formare a adultilor putem depune o cerere 
de finantare in colaborare cu 5 agenti 
economici din Valea Jiului in vederea 
desfasurarii unor cursuri de calificare si 
perfectionare a angajatilor acestora. Liceul 
nostru are cursuri de formare adulti dar am 
dori sa mai acreditam unele si astfel sa 
satisfacem cererea de pe piata muncii din 

Daca Grupul scolar este autorizat ca furnizor de formare profesionala, conform legii (OG 
nr.129/2000; HG nr.522/2003 etc.) poate forma un parteneriat cu agenti economici pentru a 
solicita finantare dar atentie ca numarul maxim de partneri(inclusiv solicitnatul) este de 5, deci 
veti putea face un parteneriat cu maxim 4 agenti economici. 
De asemenea, Ghidul Phare 2005 referinta 01, prevede la sectiunea 2.1.4 Costuri directe eligibile 
„costuri pentru autorizari legale ..”  
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Valea Jiului 
 

34 Reprezint o  firma din Satu Mare. 
Obiectul nostru principal de activitate 
conform codului CAEN este 1512, 
productia, prelucrarea si conservarea 
carnii de pasare.  
Printre obiectele de activitate secundare 
sunt unele din sectorul agricultura (0125, 
0141, 0142, 0144). 
Intrebarea noastra este daca, avand in 
vedere obiectul nostru principal de 
activitate care nu este din agricultura, 
suntem eligibili pentru licitatia deschisa 
2005, "Promovarea invatarii pe parcursul 
intregii vieti pentru calificarea si 
recalificarea fortei de munca"? (2.1.1 
Eligibilitatea proiectelor, nota de subsol 9, 
pag.10) 
 
 

Avand in vedere obiectul principal de activitate al firmei (cod CAEN 1512), sunteti eligibili daca 
grupul tinta este format din angajatii care au ca obiect de activitate "productia, prelucrarea si 
conservarea carnii de pasare". 

35 In cadrul apelului deschis pentru propuneri 
de proiecte intitulat "Promovarea invatarii 
pe parcursul intregii vieti pentru calificarea 
si recalificarea fortei de munca" referinta 
01, as dori sa intreb: 
  

• salariile angajatilor care 
participa la cursuri de calificare 
sunt considerate costuri eligibile  

 

Costurile eligibile in cadrul schemei de grant Phare 2005 "Promovarea invatarii pe parcursul 
intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca" referinta 01, sunt detaliate la 
sectiunea 2.1.4 Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate in considerare pentru finantarea 
nerambursabila. 
Dupa cum se observa la o citire atenta, „salariile angajatilor care participa la cursuri de calificare” 
nu se regasesc in categoriile mentionate – a se vedea si Anexa B Bugetul.   

36 Crucea Rosie Brasov e acreditata ca 
furnizor de formare profesionala pt 
meseria de baby-sitter si ingrijitor la 
domiciliu. 
Am dori sa facem un proiect ce presupune 
organizarea unor cursuri de prim ajutor pt 
salvamontisti. Cursul de prim ajutor nu e o 
meserie si nu ne putem acredita pe asa 

In aceasta situatie, grupul tinta trebuie sa indeplineasca cerintele din Ghidul solicitantului Phare 
2005, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, respectiv persoanele sa fie angajate cu carte de 
munca si sa nu apartina sectoarelor ne-eligibile – (definite in conformitate cu codurile CAEN, nota 
de subsol 9) - a se vedea „urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile” . 
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ceva insa acest curs este cuprins in 
ambele programe de calificarea (baby-
sitter si ingrijitor la domiciliu) 
Este eligibila organizatia noastra pt un 
proiect ce presupune organizarea unui 
curs de prim ajutor?  
 

37. Vă rog să-mi răspunde-ţi la câteva 
întrebări în legătură cu proiectul-linia de 
buget:Phare/2005/017-553.04.02-
Promovarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi pt. calificarea şi recalificarea forţei de 
muncă. 
1.Dacă au fost selectate mai multe 
proiecte pt. finanţare., solicitantul poate 
obţine totuşi, un grant pt. una din 
propuneri? 
2.Titularul de proiect poate aduce 
cofinanţare o parte din salariul unei 
persoane din echipa proiectului?Ex:Pt. un 
salariu de 3300RON:1500RON+taxe 
sociale  de la proiect şi 1800 RON+taxe 
sociale din fonduri proprii. 
3.Evaluarea pre-propunerii: 
Ce se înţelege prin "valoare adaugată prin 
referire la alte intervenţii"? 
4.La câte proiecte trebuie să fi participat 
pentru a obţine un punctaj maxim? 
5.Dacă nu există parteneri, ce punctaj se 
acordă la acest indicator? 
6.Cu privire la grila de evaluare, ce se 
înţelege prin "efecte multiplicatoare"? 
 

In conformitate cu Ghidul Solicitantului Phare 2005 referinta 01 Promovarea învăţării pe parcursul 
întregii vieţi pt. calificarea şi recalificarea forţei de muncă; 

1. sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor prevede: Un solicitant poate depune mai 
multe propuneri de finanţare, având grijă ca fiecare propunere să aibă echipe de 
management diferite. Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare 
nerambursabilă în cadrul acestei licitaţii deschise, dacă nu există o suprapunere a 
activităţilor şi dacă are suficientă capacitate de a furniza mijloacele necesare.  

2. Intrebarea nu este foarte clara. Vezi Ghidul solicitantului, Capitolul 2.1.4. Eligibilitatea 
costurilor, sub-paragraful 4 : 

Corespunză tor acestor condiţii şi acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a 
finantarii, costurile directe eligibile ale Beneficiarului ş i partenerilor s ă i pot include: 
- costul personalului alocat pentru proiect, corespunz ă tor salariilor efective plus taxele privind 
asigur ă rile sociale ş i alte costuri aferente salariilor; salariile ş i costurile aferente lor nu trebuie s 
ă le dep ăş easc ă pe cele practicate în mod normal de c ă tre Beneficiar sau partenerii s ă i, sau 
dac ă este cazul, doar dac ă este bine justificat ca esen ţ ial pentru realizarea proiectului. – vezi 
liniile de buget 1 „Resurse umane” – liniile 1.1. 1.2. din Anexa B - “Bugetul proiectului”. 

 
3. Prin "valoare adaugată prin referire la alte intervenţii” se intelege „ce aduce 
proiectul in plus fata de actiunile guvernului (de la nivel central sau local) si fata de 
actiunile implementate de actorii non-publici.”  
4. Nu exista o prevedere in acest sens.  
5. Daca nu exista parteneri,  punctajul obtinut este cel minim, adica 1, Conform 
criteriilor de evaluare prezentate in Ghid. 
6. In cazul in care rezultatele proiectului vor avea impactul preconizat asupra grupului 
tinta (impact masurabil prin indicatori de performanta), proiectul poate fi reluat si dezvoltat 
in anii urmatori, prin valorificarea celor mai bune practici utilizate.  
 

38 Conduc o firma cu 32 de angajati. Mi-am 
propus ca in 2007 sa le dezvolt capacitatile 
personale, de echipa, si cele 
profesionale(de comunicare si sales) pt. a 
le oferi un suport in formarea lor 
profesionala. 
As opta la o firma specializata in formare 

In situatia prezentata de dumneavoastra solutia optima ar fi un realizarea parteneriat cu un 
furnizor autorizat de formare profesionala. 
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profesionala si training pt realizarea 
acestei propuneri. Am cerut o oferte pt. 8 
module de cate 3 zile pe parcursul anului, 
costurile situandu-se in jurul valorii de 
25.000 EUR In acest caz(daca 
externalizez serviciile de formare sub 
forma de consultanta) este eligibila 
proiectul pt. finantare in cadrul programului 
"Promovarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei 
de muncă"? 
 

39 Am consultat ghidul solicitantului pentru 
propunerile de proiecte "Promovarea 
învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru 
calificare şi recalificare forţei de muncă" si 
as dori sa stiu daca activitatile ce au in 
vedere angajatii firmelor care au ca obiect 
de activitate “Activitati de studiere a pietei 
si sondaj” – cod CAEN 7413 sunt eligibile. 
 

Daca proiectul vizeaza activitati – din cele prevazute in Ghidul Solicitantului -,  pentru angajatii 
firmei dvs. ce are ca obiect de activitate principal 7413, atunci sunteti eligibili . Consultati cu 
atentie Capitolul 2.1 din Ghidul Solicitantului si Corrigendum din 10.04.2007. 

40  
Va rog sa imi confirmati/ infirmati 
eligibilitatea  
1.Ministerului Mediului si Gospodaririi 
Apelor 
sau 
2.Administratiei Nationale Apele Romane 
In accesarea programului. 
Ambele pot cofinanta. 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref. 01, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor: 
- Administratia Nationala Apele Romane este eligibila;  
- Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nu este eligibil. 

41 Am absovit Universitatea de Arta si Design 
din Cluj Napoca, sectia moda. Dupa ce am 
terminat facultatea am inceput sa lucrez ca 
designer la o firma americana, Ecolution 
(www.ecolution.com ) si mai apoi ca si 
stilist pentru sedinte foto, ceea ce fac si 
acum. Meseria de stilist mi s-a parut de la 
inceput deosebit de interesanta si am 
inceput sa imi caut un master in acest 
domeniu la diferite facultati din Europa 
,intrucat in Romania nu exista nu 

- In conformitate cu ghidul solicitantului Phare 2005 "Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca", activitatile din 
categoria „activităţi distractive, culturale şi sportive (inclusiv media şi publicitate)” nu sunt 
eligibile in cadrul acestei scheme de grant. 
- De asemenea, nu sunt eligibile „activităţi care vizează doar, sau în principal, burse 
individuale pentru studii sau cursuri de instruire” 
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asemenea master. 
In cele din urma am gasit un master la o 
universitate foarte buna , Institutul 
European de Design, la sediul de la Roma 
(www.ied.it ). Masterul este de stilist in 
domeniul spectacolului. Este vorba despre 
formarea unei figuri profesionale care sa 
fie expert in moda, bun cunoscator al 
costumului, cu o inalta cultura , bun gust si 
creativitate. O persoana care sa fie 
capabila sa inteleaga si sa esentializeze 
imaginea si scopurile comunicarii pentru 
un personaj ,film , piesa de teatru, 
eveniment, sedinta foto. 
Un profesionist care sa fie capabil sa 
comunice cu regizori si directori artistici 
pentru a crea un impact emotional si 
relational prin coordonarea tuturor 
profesionistilor implicati intr-un proiect. La 
sfarstitul masterului, studentul trebuie sa 
realizeze stylingul pentru un film. 
In Romania nu exista sectie la 
Universitatile de Arte sau master in 
domeniul stylingului si eu doresc foarte 
mult sa ma specializez in aceasta meserie 
pentru ca o consider extrem de interesanta 
si pentru ca am ocazia sa lucrez mereu in 
domeniul publicitatii.  Pe langa acest lucru, 
sunt convinsa ca odata cu intrarea in 
Uniunea Europeana ,aceasta meserie va 
avea un rol important in redarea mesajului 
si ideologiei ,atat in publicitate ,cat si in 
industria filmului si a televiziunii. 
Pentru aceasta specializare as putea fi 
reprezentata de firma unde lucrez, care 
este o firma ce se ocupa de fotografia 
publicitara si artistica. 
Va rog sa imi spuneti daca as putea sa imi 
depun dosarul in acest caz pentru 
programul de "Promovarea invataturii pe 
parcursul intregii vieti pentru calificarea si 
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recalificarea fortei de munca".  
 

42 As avea urmatoarele intrebari legat de 
licitatia deschisa Phare/2005/017-
553.04.02 - numar referinta: 01, dupa cum 
urmeaza:  
1. Este adevarat ca data limita s-a 
modificat si s-a extins pana la data de 16 
aprilie 2007? 
 
 
 
 
 
 2. Chiar daca proiectul se evaluaza dupa 
evaluarea pozitiva a pre-propunerii de 
proiect, toata documentatia a proiectului, 
inclusiv cerearea de finantare si anexele 
aferente se depun impreuna cu pre-
propunerea? Ori dupa ce pre-propunerea 
a fost evaluata pozitiv potentialii beneficiari 
sunt anuntati sa pregateasca 
documentatia proiectului? 
 
 
 3. Unde putem gasi a lista completa a 
anexelor ce trebuie atasate la cererea de 
finantare? Anexele prezentate in ghid de 
exemplu nu contin bilantul contabil al 
solicitantului, ceea ce se afla numai in grila 
de evaluare ce va fi completata de 
Autoritatea Contractanta, iar cererea de 
finantare nu mai are acea ultima pagina 
unde erau enumerate toate anexele ce 
trebuiau atasate unui proiect. 
  
 
 
 
 
 

Conform Corrigendum din 10.04.2007: 
Articol 2.2.3 Data limită pentru primirea cererilor de finanţare 
 
Acest articol trebuie citit după cum urmează: 
„Termenul limită pentru primirea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 30.05.2007, ora 
16:00 (ora locală). Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat, 
chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită, sau dacă întârzierea este datorată 
serviciului de curierat privat.” 
 
 2. Pre-propunerea este parte a Cererii de finantare (Anexa A). In conf. cu sectiunea 2.2.1 
Cererea de finantare: Solicitantii trebuie sa depuna cererea de finantare completa, (incluzand 
pre-propunerea) si toate anexele, respectiv bugetul, matricea logica, si CV-urile echipei de proiect 
de la inceput. Profit de ocazie sa fac urmatoarea precizare: pre-propunerea, bugetul, matricea 
logica, se depun in limba romana si engleza, in timp ce, Anexa A - Cererea de finantare  si si CV-
urile echipei de proiect se depun in limba romana sau engleza. 
 
 3. Ghidul precizeaza la sectiunea 2.4 Prezentarea documentelor suport pentru propunerile de 
proiect selectate provozoriu (2) pag.23 "Copie după cele mai recente documente financiare 
(contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost 
închise – la 31.12.2005)". Trebuie sa va anunt ca se cere bilantul contabil la 31.12.2006, 
schimbare  anuntata si pe website. 
Conform Corrigendum din 0.04.2007: 
Articol 2.4 Prezentarea documentelor suport pentru propunerile de proiect selectate provizoriu 

Acest articol trebuie citit după cum urmează la Punctul 3: „Copie după cele mai recente 
documente financiare ale solicitantului (contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil pe ultimul an 
financiar pentru care conturile au fost închise – la 31.12.2006.)” 

 
4. Aplicaţiile (pre-propunerea, cererea de finanţare, bugetul, matricea cadru logic şi CV-urile) 
trebuie să fie depuse într-un exemplar original şi 3 copii. Lista de verificare (Secţiunea V din 
cererea de finanţare nerambursabilă) şi Declaraţia Solicitantului (Secţiunea VI din cererea de 
finanţare nerambursabilă) trebuie DOAR capsate separat şi puse în acelaşi plic - IMPREUNA 
cu TOATA DOCUMENTATIA. 
 
 
 5. A SE VEDEA RASPUNSUL NR 4! 
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4. In ghid apare criteriul ca sectiunile V, VI 
trebuiesc capsate separat! Ele nu trebuie 
sa fie legate impreuna cu toata 
documentatia? sau ele trebuie aasate 
intregii docuemntatii si legate impreuna, 
adr  prezentate si separat? 
 
 
 
 
 5. In Lista de verificare din cererea de 
finantare apare: matricea cadru logic si 
bugetul trebuie sa fie intr-un plic sigilat? 
Separat sa fie si intr-un plic sigilat sau pot 
fi legate impreuna cu documentatia 
proiectului si sa fie impreuna intr-un plic 
sigilat (original + 3 copii) 
 
 6. Daca solicitantul nu este furnizor 
autorizat de programe de formare 
profesionala, si organizeaza cursuri de 
formare pentru proprii angajati si va oferi 
diplome recunoscute doar la nivel de firma 
atunci trebuie sa aiba codurile CAEN 
enumerate in ghid? In cazul in care nu are 
aceste coduri trebuie sa actioneze in 
partnereiat cu o firma autorizata sau poate 
oferi aceste cursuri cu trainerii interni ai 
firmei? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 6. Daca solicitantul nu doreste sa ofere diplome recunoscute la nivel national ci doar diplome de 
participare/absolvire recunoscute la nivel de firma, atunci acesta nu trebuie sa detina acreditare 
Totusi, in vederea asigurarii unui nivel de calitate corespunzator pentru cursurile de formare 
profesionala, ar fi de preferat un parteneriat cu un furnizor de formare autorizat. 
Conform Ghidului Solicitantului, Capitolul 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor, subparagraful 5 avem: 
Solicitantul sau cel pu ţ in unul dintre partenerii acestuia trebuie s ă aib ă prev ă zut în statutul 
societ ăţ ii obiectul sau obiectele de activitate corespunz ă toare activit ăţ ilor solicitate prin proiect 
(înregistrate cu cel pu ţ in 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finan ţ are). 
Pentru  companiile comerciale sau alte organiza ţ ii din România care desf ăş oar ă activit ăţ i 
comerciale sunt obligatorii urm ă toarele coduri CAEN: 8042 (Alte forme de înv ăţă mânt), 7414 
(Activit ăţ i de Consultan ţă pentru Afaceri ş i Management) sau 7450 (Selec ţ ia ş i Plasarea For ţ 
ei de Munc ă ). 
Codul CAEN trebuie s ă corespunda tipului de activitate din cadrul propunerii de proiect. Pentru 
organiza ţ iile non-profit române ş ti, prevederile din documentele statutare trebuie s ă corespund 
ă codurilor CAEN men ţ ionate mai sus. 
 
7. Furnizorii de programe de formare profesionala trebuie sa fie autorizati in conf. cu legislatia 
romana (a se vedea notele de subsol 6, 7si 8, pag.12). 
 
 
8. Da, trebuie sa fie autorizati in conf cu OG 129/2000 cu modif si completarile ulterioare, (nota 
de subsol 6) pe curs de formare, nu pe judet /regiune. 
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 7. Partenerii pot fi furnizori de programe 
de formare profesionala acreditate intr-un 
alt Stat Membru al UE sau trebuie sa aiba 
neaparat acreditare in Romania pe judetul 
unde se desfasoara cursul? 
 
 8. Partnereii pot fi si firme acreditate pe un 
judet din Romania dar sa furnizeze cursul 
intr-un alt judet, dintr-o alta regiune? 
  

43 Va multumesc de raspuns. 
Am citit Ghidul solicitantului - Apel deschis 
pentru 
propuneri de proiecte intitulat "Promovarea 
înv&#259;&#355;&#259;rii pe parcursul 
întregii 
vie&#355;i pentru calificare &#351;i 
recalificare 
for&#355;ei de munc&#259;" si am inteles 
ca daca 
Asociatia Bibliotecarilor(cu pers.juridica si 
ai carei 
membri vor fi beneficiarii instruirii) 
impreuna cu 
Asociatia "Voluntarii Normalisti" (prestator 
de servicii de formare profesionala a 
bibliotecarilor) fac in parteneriat acest 
proiect, el este eligibil. 
Am inteles gresit ? 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor, la titlul Următoarele tipuri de activităţi nu sunt eligibile: „activităţi care au în vedere 
angajaţii din următoarele sectoare (cod CAEN)” este mentionat si sectorul „activităţi distractive, 
culturale şi sportive” (cod CAEN 92), sector in care este inclusa clasa 9251 – Activitati ale 
bibliotecilor si arhivelor. 
Rezulta de aici faptul ca „bibliotecarii” nu reprezinta grup tinta pentru aceasta schema de 
finantare nerambursabila. 
Ghidul Phare 2005 Referinta 01 este postat pe 
> website-ul Ministerului Muncii, la adresa www.mmssf.ro <http://www.mmssf.ro/>  in 
> dreptul Autoritatii de Management pentru POS DRU. Va informam ca website-ul este functional.  
> De asemenea, le puteti accesa direct si la adresa  www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
> Data limita de primire a solicitarilor s-a modificat 
> si este 30.05.2007. Atentie totusi la activitatile eligibile, activitatile care au in vedere 
> angajatii din sectorul "educatie", nu sunt eligibile in cadrul acestei scheme de finantare 
nerambursabila 
 
 

44 Daca firma cu care vrem sa organizam in 
parteneriat cursurile de calificare are in 
statut codul CAEN 7414 (activitati de 
consultanta pentru afaceri si management) 
atunci acest cod corespunde calificarii si 
recalificarii personalului sau trebuie sa 
gasim o alta firma daca vrem sa ne 

Conform Ghid, capitol 2.1.1 Eligibilitatea Solicitantilor, avem: 
 
- din Subparagraful 2: 
. Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile ş i companiile mari, nu sunt furnizori 
autoriza ţ i de programe de formare profesional ă dar doresc s ă întreprind ă m ă suri de formare 
profesional ă pentru proprii lor angaja ţ i, în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă , 
atunci aceştia: 
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ocupam cu calificarea personalului in 
cadrul proiectului? 
 

a) trebuie s ă ac ţ ioneze în parteneriat, cu unul sau mai mul ţ i furnizori de servicii autoriza ţ i s 
ă desf ăş oare aceste activit ăţ i, cu respectarea tuturor prevederilor legale române ş ti în 
domeniu 6 , doar dac ă ei organizeaz ă programe de formare profesional ă care se finalizeaz ă 
cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel na ţ ional, 
sau 
b) pot organiza programe de formare profesional ă , finalizate cu certificat de 
absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei 
 

- Subparagraful 5: 
Solicitantul sau cel pu ţ in unul dintre partenerii acestuia trebuie s ă aib ă prev ă zut în statutul 
societ ăţ ii obiectul sau obiectele de activitate corespunz ă toare activit ăţ ilor solicitate prin proiect 
(înregistrate cu cel pu ţ in 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finan ţ are). 
Pentru companiile comerciale sau alte organiza ţ ii din România care desf ăş oar ă activit ăţ i 
comerciale sunt obligatorii urm ă toarele coduri CAEN: 8042 (Alte forme de înv ăţă mânt), 7414 
(Activităţi de Consultanţă pentru Afaceri şi Management) sau 7450 (Selecţia ş i Plasarea Forţei 
de Muncă ). 
Codul CAEN trebuie s ă corespund ă tipului de activitate din cadrul propunerii de proiect. Pentru 
organizaţiile non-profit române ş ti, prevederile din documentele statutare trebuie s ă corespund ă 
codurilor CAEN men ţ ionate mai sus. 
In concluzie, daca firma cu care vreti sa organizati in parteneriat cursurile de calificare are in 
statut codul CAEN 7414 (activitati de consultanta pentru afaceri si management) atunci acest cod 
NU corespunde calificarii si recalificarii personalului si prin urmare firma nu are dreptul de a oferi 
cursuri de orice fel ci doar consultanta. 

45 Firma de consultanta si servicii Resurse 
Umane, cu obiect principal de activitati 
7450 (acreditata pentru activitati de 
cercetare dezoltare, informare, orientare si 
medierea muncii, consultanta si 
actualmente in faza de acreditare 
Formator) este interesata de a depune o 
cerere de finantare  vizand 
 PROMOVAREA ÎNVĂŢĂRII PE 
PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI PENTRU 
CALIFICAREA ŞI RECALIFICAREA 
FORŢEI DE MUNCĂ. 
Mentionam ca nu am depus pre-propunere 
de finantare si nu am mai beneficiat de alte 
finantari . 
Ideea noastra consta in organizarea unor 
intalniri cu angajatorii (si nu numai) din 
Arad in vederea realizarii unui studiu care 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref:01, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor, firma dvs  este eligibila pentru a depune aplicatii in cadrul acestei scheme de grant. 
Alegerea partenerilor este responsabilitatea dvs.   
 
Intrebarea legata de „contactarea unei firme de consultanta (a carei costuri sa fie rambursate din 
proiect)” nu este suficient de clara. Va recomandam sa cititi cu atentie Corrigendumul din 
10.04.2007 care prevede: 
Subparagraful 8 se va citi: „costuri de sub-contractare linia de buget 5.1, 5.2 şi 5.7 (Sub-
contractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este permisă numai în cazuri 
foarte bine justificate şi nu poate depăşi 5.000 Euro).” 
De asemenea, cititi intregul Capitol 2.1 „Criterii de eligibilitate din Ghid si 
Corrigendum/10.04.2007 
 
 
Atentie la grupul tinta, ‚somerii” nu reprezinta grup tinta pentru aceasta schema de grant. 
Pentru grupul tinta „someri (tineri, de lunga durata) si persoane din mediul rural in cautare de loc 
de munca”, puteti depune aplicatii in cadrul schemei de grant Phare 2005 Ref: 02 – Masuri 
active pentru ocuparea fortei de munca, cu termen de depunere 06.06.2007. 
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sa vizeze meseriile in care ar putea fi 
calificate persoanele fara studii superioare 
sau medii in vederea integrarii durabile pe 
piata fortei de munca. 
Dupa identificarea ocupatiilor, intentionam 
sa organizam o campanie la nivel 
regional, vizand in special mediul rural si 
zonele defavorizate, care sa promoveze 
calificarea in aceste meserii. Avem in 
vedere aici somerii de lunga durata care 
nu vor mai beneficia de ajutor social in 
cazul in care nu urmeaza o calificare, 
persoanele  
In functie de feed-back-ul din partea 
viitorilor beneficiari si ai angajatorilor, 
dorim sa organizat cursuri de formare in 
aceste meserii si sa mediem integrarea 
ocupationala a beneficiarilor. Cursurile 
vor fi elaborate in baza standardelor 
ocupationale existente. 
Ne intereseaza informatii privind 
eligibilitate noastra, posibili parteneri si 
contactarea unei firme de consultanta (a 
carei costuri sa fie rambursate din proiect). 
Durata prevazuta este de 10 luni, iar 
bugetul de aproximativ 20.000 Euro. 
 

 

46 Avand in vedere faptul ca lectorii ce vor 
asigura pregatirea teoretica a cursantilor 
vor fi retribuiti la numarul de ore de 
predare, iar cea mai adecvata metoda de 
plata este in baza incheierii unui contract 
civil de prestari servicii cu acestia va 
rugam sa ne precizati daca aceasta 
cheltuiala este eligibila si poate fi incadrata 
la linia de buget 1.1.1 (salarii personal 
tehnic). In cazul in care este obligatorie 
angajarea lectorilor cu contract de munca 
si tinand cont de faptul ca este imposibil de 
a avea un cost constant lunar va rugam sa 
ne spuneti daca trecand un cost mediu 

In Ghidului aplicantului sectiunea 2..4 Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate in 
considerare pentru finantarea nerambursabila sunt prezentate criteriile pe care trebuie sa le 
indeplineasca costurile pentru a fi eligibile. In ceea ce priveste forma de plata a lectorilor care 
asigura pregatirea teoretica a cursantilor, acestia vor fi retribuiti numai pe baza de contract de 
munca stabilit in conditiile legii, vizat la ITM teritorial, precum si alte documente justificative: stat 
de plata, raport lunar de activitate, ordin de plata, etc. 
Salariile lectorilor trebuie sa fie prevazute in bugetul proiectului la linia 1.1.1. 
Este recomandat ca inainte de depunerea aplicatiei, sa va asigurati ca personalul implicat in 
proiect (echipa de management  + lectori), pot sa incheie contracte de munca in conditii legale, 
si sunt de acord cu incheierea acestor contracte de munca. Fiecare membru al echipei de 
management a proiectului precum si lectorii si expertii implicati,  trebuie sa fie in cunostinta de 
cauza privind obligativitatea incheierii contractelor de munca individuale, cu respectarea 
reglementarilor legale in domeniu. 
Conform Codului muncii un contract de munca se incheie pentru un anumit timp de lucru si o 
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lunar ne-ar putea impiedica in decontarea 
costurilor reale. Cu alte cuvinte, in cazul in 
care intr-o luna s-ar depasi cheltuiala cu 
lectorii evidentiata in buget, aceasta 
depasire devine neeligibila? Mentionam ca 
pe total perioada ne vom incadra in 
costuri. 
 
 

perioada stabilite in concordanta cu nevoile identificate si pentru care se stipuleaza un cost 
lunar. In acest sens costul unitar lunar stabilit pentru fiecare lector in concordanta cu timpul de 
lucru prevazut in contractul individual de munca trebuie respectat, nefiind permisa nici o 
modificare in acest sens. 

 

47 La ce se refera precizarea de la pagina 6 
sus in formularul pentru cererea de 
finantare: "Dupa caz, indicati in mod clar 
sectorul, tema sau aria geografica 
specificata in licitatia deschisa careia se 
adreseaza proiectul" - nu inteleg la ce se 
refera cand imi cere sa indic sectorul , 
tema, aria geografica specificata in licitatia 
deschisa  
 

Solicitarea mentionata de dumneavoastra se refera la prioritatile programului si la regiunea in 
care  se desfasoara activitatea. Trebuie sa aveti in vedere ca un proiect trebuie sa se adreseze 
unei singure prioritati (vezi Ghidul solicitantului sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor : cine 
poate participa la licitatie). 

48 Va solicit o informatie cu privire la 
clarificarea situatiei de eligibilitate a 
organizatiei noastre in cea ce priveste 
posibilitatea de a prezenta propuneri de 
proiecte, atit la viitoarea linie PHARE 
2005/COEZIUNE SOCIALA ECONOMICA 
/MASURI  ACTIVE DE OCUPARE cit si la 
viitoarele operatiuni din axele prioritare 
3,4, 5,6  ale POS DRU unde ONG vor 
putea aplica . 
 

In cazul in care doriti sa solicitati o finantare nerambursabila pentru schemele de grant Phare 
2005 Referinta 01 si 02, publicate pe website-ul MMSSF, atunci trebui sa respectati prevederile 
Ghidului solicitantului care, (pentru ambele scheme de finantare) prevede la sectiunea 2.1.1 (1) 
Eligibilitatea solicitantilor:  “solicitantii trebuie sa fie persoane juridice” ...."Solicitantul sau 
partenerii trebuie sa aiba sediul principal sau filiale (cu  personalitate juridic) in regiunea 
unde se depune cererea de finantare." 
Pentru viitoareale programe nu va putea oferi un raspuns in acest moment. 
  
 

49 Va rog a ma informa despre parametrii in 
care o societate este posibil beneficiar al 
Fondurilor Phare - Promovarea învăţării pe 
parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă, Referinţa: 
 

Pentru a fi eligibil ca si solicitant in cadrul licitatiei Phare 2005 CES DRU Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca trebuie indeplinite criteriile 
de eligibilitate precizate in sectiunea 2.1.1. din Ghidul solicitantului. De asemenea, in conformitate 
cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref.01, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, grupul tinta 
pentru aceasta schema de finantare nerambursabila este reprezentat de "Toate nivelurile 
manageriale din intreprinderi, cat si personalul operativ propriu." Este vorba, asadar, despre 
personalul angajat, cu contract de munca. 
Pentru formarea profesionala a personalului propriu va rugam sa aveti in vedere precizarile din 
cadrul sectiunii 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor (1). 
 

51 Our project concern the upgrading of Regarding your questions relating to the Phare 2005 guidelines” Life-Long learning for 
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techniciens and engineers training and 
their recruitement by Romanian 
enterprises in the automobile sector. 
We have one or 2 specific questions 
relating to the guidelines: 
 - Could a private company also be 
considered as training provider together 
with a partner (polytechnic) with as target 
other sectoral industrial entreprises? 
- The start of implementation seems very 
late to us: July 2008, would it be possible 
to start end of 2007?? 
  
We are very eager to participate to the 
information days that you will organise in 
the region or at national level, when do 
they take place? 
 

qualification and re-qualification of the work force” Ref.01: 
If we understood well your first question, a partnership between a private company and a 
provider of  training  programmes  (polytechnic) is eligible and also, in these circumstances, 
recommended, taking in consideration the guidelines provision  Also, we have to mention that 
the training provider must be authorized according to Romanian law (See the Government 
Ordinance no. 129/2000 on adult vocational training, re-published, with subsequent 
amendments and adjustments, and the normative documents of application; Based upon G.D. 
no.522/2003, the Ministry of labour, social solidarity and family  and the Ministry of education, 
research and youth, approved a Common Order no.353MoLSSF/5202MoERY/2003 concerning 
the adoption of the vocational training providers authorization methodology. The Common Order 
relates in detail the   tasks concerning the vocational training providers’ accreditation and the 
monitoring activities of each type of vocational training programme, based on nationally 
recognized occupational standards. The authorizing commissions for the vocational training 
providers at the county and Bucharest levels, set up by the decision of NATB, are tripartite 
structures as well.) Regarding your concern “The start of implementation seems very late to us: 
July 2008, would it be possible to start end of 2007?”, according to the 2005 Phare guidelines, 
(section 2.6), the deadline for project contracting is the end of November 2007, and 
consequently, the implementation period (12 months) could be till the end of November 2008. 
The information days will be organized in the regions, and the schedule will be communicated 
and posted on the Ministry’s website in due time.  

52 Referitor la licitatia deschisa Promovarea 
invatari pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca, 
linia de buget Phare/2005/017-553.04.02, 
referinta 01, se prevede la punctul 2.1.1 , 
ca daca solicitantul nu este furnizor 
acreditat de servicii de formare 
profesionala, in cadrul acestei scheme de 
finantare poate intra in parteneriat cu 
furnizori autorizati sau pot organiza 
programe de formare profesionala 
finalizate cu certificat recunoscut la nivelul 
firmei. Intrebarea mea este daca sunt 
eligibile costurile unui partener, cu codul 
CAEN 7414, dar care nu sunt autorizati si 
se doreste numai eliberarea unui certificat 
recunoscut la nivelul firmei. 
 

Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref:01, prevede aceasta posibilitate la sectiunea 2.1.1. Totusi 
aveti in vedere ca partenerul sa fie eligibil, respectiv sa respecte criteriile din Ghidul solicitantului 
(sectiunea. 2.1.1 si 2.1.2). Atentie la codul CAEN dat fiind ca cel indicat de dvs, si anume 7414, 
se refera la activitati de consultanta si nu la formare profesionala pentru care codul CAEN 
necesar este 8042.  Costurile angajate de parteneri sunt eligibile in acelasi mod ca si 
beneficiarul finantarii nerambursabile (vezi si sectiunea 2.2.4 Eligibilitatea costurilor : costuri care 
pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila. 

53 Ne puteti comunica si noua cand vor avea 
loc semniarii de clarificari cu echipa de 
AT? De asemenea, ne puteti mentiona 

Datele privind sesiunile de informare cu implicarea asistentei tehnice vor fi comunicate din timp. 
Intrebarile de clerificare se trimit pe adresa OIR POS DRU de care apartineti. 
Conform Ghidului solicitantului, punctul 2.1.3, “un solicitant poate depune mai mult de o 
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adresa la care se pot adresa intrebarile de 
clarificare? 
In ghid se mentioneaza ca unui solicitant i 
se poate acorda "MAI MULT DE O 
FINANTARE NERAMBURSABILA IN 
CADRUL ACESTEI LICITATII". Nu este 
mentionat numarul maxim de proiecte care 
sunt finantabile.  
 
 
Se solicita bilantul si CPP la 31 dec 
2005? Deci o firma care are platite, la zi, 
datoriile la bugetul de stat, nu are pierderi 
la 31 dec 2006 nu poate participa la 
licitatie pentru ca avea cateva datorii la 
bugetul de stat la 31 dec 2005? 
 
In ghid se mentioneaza ca durata maxima 
a unui proiect este de 12 luni, dar la pag 
29 se mentioneaza ca proiectele trebuie sa 
se finalizeze inainte de 30 Noiembrie 
2009. Acest lucru se poate interpreta ca 
puteti sa ne dati raspunsurile de evaluare 
max pana la 30 noiembrie 2008?  
 
La ce linie bugetara se poate trece 
achizitia de chestionare de evaluare care 
sunt necesare in proiect in conditiile in 
care exista o asemenea activitatate? 
 

propunere de finanţare, având grijă ca fiecare propunere să aibă echipe de management diferite. 
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare nerambursabilă în cadrul acestei licitaţii 
deschise, dacă nu există o suprapunere a activităţilor şi dacă are suficientă capacitate de a 
furniza mijloacele necesare”.  
Conform Corrigendumului la Ghidul solicitantului pentru schemele de grant amintite, finanţate din 
Phare 2005 se va înainta bilanţul de la 31.12.2006. Referitor la datoriile la bugetul de stat acestea 
se regasesc (daca este cazul) in certificatul de atestare fiscala solicitat in faza de evaluare a 
eligibilitatii (Pasul 4). 
Conform Ghidului solicitantului, punctul 2.1.3, durata maximă a unui proiect nu poate depăşi 12 
luni. De asemenea, în Ghidul solicitantului există la punctul 2.5.2 o agendă orientativă cu privire 
la datele la care Autoritatea Contractantă îşi planifică să anunţe decizia de acordare a finanţării 
nerambursabile.  
 
Achiziţionarea de chestionare de evaluare necesare  pentru derularea unei activităţi a proiectului 
poate fi trecută la linia de buget 6.3 Alte costuri direct legate de activităţile proiectului. Totodata 
trebuie sa tineti cont de modalitatea in care veti realiza activitatea respectiva.  

 Intentia noastra este sa aplicam pt un 
grant care sa ne asigure perfectionarea 
profesionala a angajatilor firmei in 
domeniul managementului de proiect, al 
analizei economice, analizei eficientei si 
rentabilitatii economice. Finalitatea acestor 
cursuri este perfectionarea profesionala a 
personalului firmei si nu reconversia 
profesionala pt. o meserie cuprinsa in 
Standardul Ocupational. 
Va rog sa imi raspundeti la urmatoarea 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005, Ref:01, punctul 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor 
(1) companiile care doresc sa intreprinda masuri de formare profesionala pentru proprii angajati, 
pot organiza astfel de programe, finalizate cu certificat de absolvire/participare recunoscut doar la 
nivelul companiei, situatie in care furnizorul nu trebuie sa fie autorizat. 
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intrebare:  
Este nevoie ca partenerul nostru de 
proiect, care este furnizorul de curs, sa 
fie acreditat?  
Sau putem lua drept partener si furnizor 
de curs orice firma de consultanta?  
 

58 Referitor la ghidul solicitantului aferent 
licitaţiei deschise pentru programul Phare 
2005/017-553.04.02, la „capitolul 1.3. 
Alocarea financiară acordată de 
autoritatea contractantă” se menţionează 
faptul că se poate solicita de către ONG-
uri, până la 90 % finanţare 
nerambursabilă, cu o cota de 10% 
contribuţie proprie. 
În acelaşi timp, în formularul de „Cerere de 
finanţare” 201206 anexa A, la pagina 18, 
în cadrul formularului de listă de check-up, 
la poziţiile 12 şi 13 se cere verificarea 
încadrării sumei solicitate prin bugetul 
proiectului în limita de 80 % pentru 
finanţarea solicitată şi de 20 % pentru 
contribuţia proprie.  
Vă rugam să ne precizaţi care sunt limitele 
admise pentru finanţare din partea 
programului şi din partea solicitantului de 
finanţare.  
 

Da, vis a vis de observatia dvs. se va face corectia necesara in textul anexei printr-un 
corrigendum publicat pe website-ul MMSSF/AM POS DRU.  
Va rugam sa luati in consideratie textul Ghidului solicitantului Phare 2005 Ref 01. 
  
Prin Corrigendum-ul din 12.04.2007, punctele 12 si 13 din anexa A-Sectiunea V- Lista de 
verificare,  au fost modificate astfel: 

- Punctul 12: „Contribuţia proprie  este egală sau mai mare de 20% (organizaţiile orientate 
spre profit) respectiv 10% (organizaţiile non profit) din totalul costurilor eligibile 
(procentajul minimum impus) 

- Punctul 13: „Contribuţia cerută este egală sau mai mică de 80% (organizaţiile orientate 
spre profit), respectiv 90% (organizaţiile non profit) din totalul costurilor eligibile 
(procentajul maximum permis) 

 

59 Reprezint institutia Blocul National 
Sindical. Va informez ca instituita pe care 
o reprezint doreste sa depuna, in cadrul 
licitatiei de proiecte Phare 2005 - 
"Promovarea învaþãrii pe parcursul 
întregii vieþi pentru calificarea ºi 
recalificarea forþei de muncã" , un 
proiect care are urmatoare idee generala: 
1. incluziunea sociala a persoanelor cu 
varste de peste 45 de ani, someri sau 
pensionari, din mediul urban sau rural, prin 
instruirea acestora in domeniul vanzarii de 

Grupul tinta (someri si pensionari) caruia doriti sa va adresati nu reprezinta grup tinta in cadrul 
schemei de finantare nerambursabile „Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti” Ref: 01 – a 
se vedea sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, Grupuri tinta. 
In cadrul schemei de finantare „Masuri active pentru ocuparea fortei de munca” sectiunea 2.1.3 
Eligibilitatea proiectelor Grupul tinta este reprezentat de: 

• Şomeri tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani. Categorii: persoane care au abandonat şcoala 
fără calificări, sau cu un nivel scăzut de calificare, sau cu calificări ce nu mai sunt cerute pe 
piaţa forţei de muncă. 
• Şomeri de lungă durată (tineri şomeri (15-24 ani) la 6 luni de la intrarea în şomaj şi adulţi 
şomeri (25- 64 ani) după o perioadă de peste 12 luni).  
• Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoane 
ocupate în agricultură cu venituri scăzute care doresc să-şi crească şansele, să se întoarcă 
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produse financiar bancare, pensii private si 
toate tipurile de asigurari mai exact. Va 
mentionez ca aceste persoane nu sunt 
angajate si nu fac parte din sectorul 
financiar bancar.  
Proiectul se doreste a fi depus pentru zona 
de nord est. In acest sens va rog frumos 
sa ma lamuriti si pe mine cat de repede 
posibil referitor la aceste probleme. 
 

sau să intre pe piaţa forţei de muncă. 
In aceasta situatie va puteti adresa acestei scheme de finantare, cu conditia respectarii conditiilor 
de eligibilitate (grupuri tinta eligibile etc.) 
 

60 Reprezint o Universitate particulara 
acreditata care in parteneriat cu o firma de 
asistenta si consultatnta in afaceri doreste 
sa aplice pentru aceasta finantare 
neranbursabila.  
Va rog sa-mi raspundeti la o intrebare. 
Activitatile de asistenta si consultanta in 
domeniul afacerilor sunt activitati eligibile 
in cadrul acestui program daca nu au ca 
urma eliberarea unui certificat de 
calificare/recalificare/perfectionare? 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref:01, activitatile eligibile din cadrul acestei 
scheme de finantare nerambursabile sunt detaliate la sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor: 
Tipul activităţilor 
Tipurile de activităţi eligibile din cadrul acestei scheme de finanţare se adresează angajaţilor din 
întreprinderi la toate nivelurile, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă, pentru 
creşterea competitivităţii angajaţilor şi a receptivităţii acestora la solicitările în permanentă 
evoluţie ale pieţei muncii şi sunt următoarele: 
• Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare profesională pentru personalul[1] din toate 
tipurile de întreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru: 

 folosirea de noi tehnologii şi metode de producţie şi dezvoltarea de noi produse; 
 folosirea de noi tehnologii de comunicaţie şi informaţie; 
 noi servicii şi industrii cu valoare adăugată ridicată. 

• Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare profesională care să se adreseze deficitului 
de competenţe din diferite sectoare economice; 
• Dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilităţi manageriale, 
inclusiv în domeniul mediului, inovaţiei, controlului calităţii şi managementului resurselor umane; 
• Dezvoltarea de standarde ocupaţionale[2]; 
• Asistenţă şi consultanţă companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin 
diverse activităţi cum ar fi:  

 elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane; 
 evaluarea nevoilor de instruire; 
 planuri de formare; 
 schimburi de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv 

stabilirea de reţele; 
 scheme de mentorat; 
 instruirea la locul de muncă a angajaţilor cheie (manageri/ consilieri responsabili 

cu instruirea,/angajaţii ai departamentului de resurse umane/lideri sindicali) 
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Aceste activităţi nu vor lua în considerare doar furnizarea de competenţe şi calificări, ci şi 
aspectul cererii de pe piaţa muncii. 
Tipurile de activităţi eligibile pentru formarea profesională a adulţilor în cadrul acestui program pot 
fi: 

a) cursuri organizate de către furnizorii de formare atât la locul de muncă, cât şi în 
afara acestuia, în concordanţă cu nevoile şi tipul formării. Aceste cursuri pot fi : 

• programe de iniţiere - pentru furnizarea unui minimum de cunoştinţe şi abilităţi; 
• calificare - pentru furnizarea cunoştinţelor şi abilităţilor esenţiale pentru obţinerea 
unei calificări recunoscute; 
• recalificare - pentru furnizarea cunoştinţelor şi abilităţilor persoanelor care vor să 
îşi schimbe calificareainiţială; 
• perfecţionare - îmbunătăţirea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări; 
• specializare - pentru dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor într-un domeniu 
specific în cadrul aceleaşi calificări. 
• cursuri de formare profesională organizate de angajatori în cadrul întreprinderilor 
şi organizaţiilor proprii pentru grupuri sau persoane. Aceste cursuri de formare 
profesională pot fi integrate în activităţile zilnice şi este necesară implicarea unui 
furnizor de formare, pentru a asigura calitatea adecvată a serviciilor furnizate 

Intrebarea nu e clara, nu se intelege legatura intre „eligibilitatea activitatii si eliberarea unui 
certificat de calificare/recalificare/perfectionare.” 
Certificatele de calificare recunoscute la nivel national se elibereaza de furnizori de servicii 
autorizati, conform sectiunii 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor. 
Daca grupul tinta este reprezentat din personalul operativ/managerial al firmei de consultanta in 
afaceri (Partenerului) si cursurile de formare/ perfectionare sunt furnizate de Universitate atunci 
activitatea pentru formare profesionala in domeniul asistentei si consultantei pentru afaceri este 
eligibila. 
 

61 In vederea stabilirii eligibilitatii partenerilor 
furnizori de programe de formare 
profesionala, compania pe care o reprezint 
a identificat un partener calificat cu care 
doreste colaborarea in vederea accesarii 
fondului “Promovarea invatarii pe parcursul 
intregii vieti pentru calificarea si 
recalificarea fortei de munca”.  
 
Intrebarea noastra vizeaza statutul acestei 
companii furnizoare de programe de 
finantare: Compania trebuie obligatoriu sa 
fie autorizata conform OG 129/2000 sau 
este un partener eligibil daca finalizeaza 

In conformitate cu Ghidul solicitantului, punctul 2.1.1 “Eligibilitatea solicitanţilor”: 
“În cazul companiilor de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, care nu sunt 
furnizori autorizaţi de programe de formare profesională, dar doresc să întreprindă măsuri de 
formare profesională pentru proprii angajaţi, în cadrul schemei de grant Phare 2005 Ref:01, 
aceştia pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de 
absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei.” 

Partenerul este eligibil. 
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cursurile doar cu diplome recunoscute la 
nivelul companiei? 
 

63 In primul rand scuzati-ma pentru 
deranjare. Am o intrebare legata de 
eligibilitatea solicitantului. Daca noi nu 
suntem acreditati dar vrem sa colaboram 
cu o firma acreditata la nivelul Uniunii 
Europene atunci parteneriatul nostru va fi 
eligibil in cadrul programului 
Phare/2005/017-553.04.02 sau suntem 
eligibili numai daca furnizorul de programe 
profesionala este o firma romaneasca 
acreditata de catre Ministrul Muncii 
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministrul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului? 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref:01, punctul 2.1.1 “Eligibilitatea 
solicitanţilor”: 
În cazul companiilor de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, care nu sunt 
furnizori autorizaţi de programe de formare profesională, dar doresc să întreprindă măsuri de 
formare profesională pentru proprii angajaţi, în cadrul prezentei scheme de grant, atunci aceştia:  
a) trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii autorizaţi să 
desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu, 
doar dacă ei organizează programe de formare profesională care se finalizează cu certificate de 
absolvire /calificare recunoscute la nivel naţional, sau 
b) pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de absolvire/participare 
ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei. 
 
In cazul in care doriti sa va incadrati la punctul a), furnizorul de programe de formare profesionala 
trebuie sa fie autorizat conform legislatiei romanesti in vigoare.  
In cazul b) furnizorul de programe de formare profesionala nu trebuie sa fie autorizat. 

64 1. Ce categorii sunt incluse mai exact în 
noţiunea de parteneri? Dar in cea de 
asociati? 
2. Ministerul Educaţiei Naţionale poate fi 
considerat un partener eligibil? 
3. Profesorii ce colaboreaza pe baza unui 
contract de prestari servicii sunt "parteneri" 
sau "asociati"? Trebuie incheiat un altfel 
de contract pentru implementarea 
proiectului?  
4. La ce se refera "Sub-contractarea 
serviciilor de dezvoltare a resurselor 
umane"? Ce se include in aceasta 
categorie? 
5. Care este diferenta dintre "beneficiari 
finali" si "grupuri tinta"?  
6. In ce limba trebuie elaborat proiectul? 
7. Daca se doreste o dezvoltare pe 2 
ramuri de activitate (formare profesionala 
si facilitarea integrarii tinerilor pe piata 
muncii; organizarea de cursuri de instruire 
care urmaresc imbunatatirea calitatii 
profesionale a persoanelor angajate) sunt 

1. Criteriile de eligibilitate pentru Parteneri sunt cele aplicabile Solicitantului (a se vedea Cap. 
2.1.1.- Eligibilitatea solicitantilor si Cap. 2.1.2 – Parteneriate si eligibilitatea partenerilor). 
Referitor la Asociati (Cap. 2.1.2 , Paragraful Asociati, acestia sunt aceleasi categorii de 
organizatii aplicabile Solicitantilor si Partenerilor, care joaca un rol real in proiect. Ei nu pot 
primi fonduri din finantare nerambusabila decat pentru diurne si transport.  

2. Dat fiind faptul ca Solicitantul este cel ce organizeaza cursuri de formare cu diploma 
(recunoscuta la nivel national sau numai la nivelul companiei) rezulta ca grupul tinta este 
alcatuit din personalul Ministerului Educatiei Nationale. Dar conform cu Corrigendum, ART 
2.1.3 – Eligibilitatea proiectelor la Tipul activitatilor, urmatoarele tipuri de activitati nu sunt 
eligibile: .... educatie, cercetare – dezvoltare, .... 

3. Profesorii nu pot fi incadrati la categoria Partener sau asociati (conform Cap. 2.1.2 coroborat 
cu Cap. 2.1.1). Profesorii ce colaboreaza la implementarea proiectului trebuie sa aiba 
incheiat un raport juridic cu Solicitantul sau Partenerul(i) acestuia. (Contract de munca cu 
norma partiala). 

4. Sub-contractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane se refera la sub-contractarea 
oricaror activitati pentru dezvoltarea resurselor umane prevazute la Sectiunea 2.1.3 – Tipul 
activitatilor si nu poate depasi suma de 5000 Euro, conform Cap. 2.1.4, Subparagraful 8 – 
Costuri  de sub-contractare. Activitatile de dezvoltare a resurselor umane nu pot fi sub-
contractate in totalitate (Conf. Cap 2.1.3 – Tipuri de activitati). 

5. A se vedea Cap. 2.1.3 – Eligibilitatea proiectelor, Paragraful Grupuri tinta. Beneficiarii finali 
ai proiectului sunt acele categorii ce beneficiaza la nivel largit in urma implementarii 
proiectului. Am putea mentiona ca beneficiari finali chiar si familiile celor ce au beneficiat de 
cursuri de calificare si a caror salariu a fost marit in urma calificarilor dobandite, statul, prin 
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necesare 2 proiecte sau este suficienta 
intocmirea unui singur proiect? Dar in 
cazul in care se doreste deschiderea unei 
filiale intr-un alt judet?  
8. La sectiunea "Localizare"  este 
"Regiunea 8  Bucuresti" sau "Regiunea 
Bucuresti-Ilfov"? 
 

Bugetul de stat pentru impozitul marit pe salarii, etc. 
6. A se vedea modificarile aduse de corrigendum-ul la Art 2.1.2 – Cererea de finantare, 

Paragraful 2. ”Solicitanţii trebuie să depună pre-propunerea, Bugetul (Anexa B), Matricea 
Cadru Logic (Anexa C), în limba română şi engleză. CV-urile echipei de proiect 
(coordonatorul de proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale tuturor experţilor 
cheie (experţii responsabili cu implementarea activităţilor tehnice: cursuri de formare, 
consiliere, orientare profesională etc.) în limba română sau engleză, indicând 
funcţia/rolul în proiect şi fiind semnate de către titulari, în original. Cererea de finanţare 
(Anexa A) se depune în limba română sau engleză.” 

7. Referinta 01 nu include activitati care au ca grup tinta „facilitatea integrarii tinerilor pe piata 
muncii”. Pe Referinta 01 pot fi depuse cereri de finantare care privesc activitati de formare 
profesionala. Referitor la deschiderea unei filiale intr-un alt judet, mentionam ca in 
conformitate cu Art.2.1.3, paragraful Localizare coroborat cu Art. 2.1.1, Subparagraful 4 din 
Corrigendum „Solicitantul sau Partenerii trebuie sa aiba sediul principal (sediul social sau o 
filiala cu personalitate juridica) in regiunea in care se depune cererea de finantare. 

8. Regiunea este „Regiunea Bucuresti – Ilfov”. 
 

67 Proiect in parteneriat : 
-         Solicitant –  Organizatie non 
profit cu sediul in Romania – 
Regiunea Sud Vest  - eligibil 
congorm Art. 2.1.1. din Ghidul 
solicitantilor 
-     Partener –  Organizatie 
nonprofit cu sediul in Italia - eligibil 
conform Art. 2.1.2. din Ghidul 
solicitantilor 

 
Partenerul italian participa la activitatile 
proiectului ( mai putin managemntul 
acestuia ) , angajand urmatorele 
cheltuieli eligibile dupa cum urmeaza : 

-         Experti - personal 
contractual propriu in conformitate 
cu legislatia italiana 
-         Transport  Italia-Romania-
Italia 
-         Diurna aferenta perioadei in 
care isi va desfasura activitatea in 
Romania 

INTREBARI : 

Raspuns: 
1. Da, incadrarea cheltuielilor mentionate este corecta. 
2.  Decontarea se face pe baza de factura emisa de partener si a documentelor justificative 
(time sheet, contract de munca, bilete avion , documete plata salarii experti angajati de ONG-
ul din Italia, etc., vezi Anexa K, Punctul 3.3 Plati). Va sugeram sa consultati si un expert 
contabil in privinta decontarii intre 2 persoane juridice, una cu sediul in Romania si una cu 
sediul in Italia intrucat intrebarea dvs se refera si la legisalatia existenta in materie de 
contabilitate(atat in Romania cat si in Italia) si care nu face obiectul acestei asistente tehnice. 
3. Partenerul va inregistra in contabilitatea proprie cheltuielile conform legislatiei italiene, iar 

Solicitantul conform legislatiei romane, avandu-se in vedere conditiile de la pct 1 si 2.. 
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1.Este corecta inregistrarea Cheltuielilor 
angajate de beneficiar la liniile de buget 
corespunzatoare tipului de cheltuiala adica 
:  
- resurse umane (1.2) ,  
- diurna (1.3.2)  
- transport international (2.1)? 
2.Cum se va efectua decontarea 
cheltuielielor eligibile ale partenerului ?  
3.Este corecta urmatorea abordare a 
decontarilor catre partener ? 
Partenerul va factura catre beneficiar 
conform acordului de parteneriat 
(model anexa k 3.3. ) suma aferenta 
activitatilor desfasurate si cheltuielielor 
eligibile cu specificarea liniilor de buget 
aferente si va anexa la factura 
documentele justificative proprii ? 
Partenerul va inregistra in contabilitatea 
proprie cheltuielile conform legislatiei 
italiene ? 
 

69   
1. La punctul 2.4.  (Ghidul programului 
"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca" ) „Prezentarea documentelor 
suport pentru propunerile de proiect 
selectate provizoriu" se prevede ca 
solicitantul va trebui sa depuna o 
adeverinta eliberata de AJOFM prin care 
se dovedeste ca acesta si partenerii sai nu 
beneficiaza din fonduri de la bugetul 
asigurarilor de stat pentru activitatile 
propuse in proiect. 
Ce se intampla in cazul in care societatea 
solicitanta a beneficiat sau beneficiaza 
de facilitatile prevazute de legislatia in 
vigoare la angajarea absolventilor? Este 
societatea exclusa (neeligibila) de la 
posibilitatea accesarii fondurilor in cadrul 

1. Adeverinta eliberata de catre Agentia Judeteana pentru Ocupare a Fortei de Munca, document 
aditional pentru verificarea din etapa de pre-contractare, trebuie sa dovedeasca faptul ca 
solicitantul cat si partenerii (dupa caz) nu beneficiaza de fonduri de la bugetul asigurarilor de stat 
(potrivit cadrului legal in vigoare) pentru activitatile propuse in proiect.  
Intrebarea dumneavoastra nu este clara: „pot acesti absolventi fi inclusi in acest proiect sau nu?” 
Daca intrebarea se refera la angajatii dvs. (proveniti din randul absolventilor si pentru care 
societatea dvs. Beneficiaza de facilitatile Legii 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare) 
si la posibilitatea de a beneficia de formare profesionala, atunci trebuie sa va raportati la 
sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea Proiectelor, subsectiunea grupuri tinta (pagina 12) din cadrul 
Ghidului solicitantului.. 
 
 
2. Ghidul nu are prevederi in acest sens insa va rugam sa considerati nota de subsol 6 din 
sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor pentru cazul in care in cadrul proiectului doriti sa 
organizati programe de formare profesionala care se finalizeaza cu certificate de 
absolvire/calificare recunoscute la nivel national.  
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acestui program sau nu; daca societatea 
este totusi eligibila, pot acesti absolventi fi 
inclusi in acest proiect sau nu? Care este 
perioada de referinta pentru care s-ar 
aplica aceasta conditie? (ex. perioada 
dinaintea depunerii proiectului, la 
momentul depunerii acestuia, a selectarii 
lui, semnarii contractului de finantare, 
perioada implementarii?) 
  
2. Exista un numar minim/maxim 
de persoane instruite sau persoane 
care sa  beneficieze de formare 
profesionala in cadrul unui proiect? 
 

70 Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele 
intrebari legate de Programul " 
Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca", avand ca data limita de 
depunere a proiectelor 16.04.2007: 
  
1. In cadrul parteneriatului, partenerul 
(furnizor de formare profesionala) poate 
sustine exclusiv el insusi cursurile care fac 
obiectul proiectului? Sunt acestea 
cheltuieli eligibile? In acest caz exista vreo 
procedura speciala de selectie a 
partenerului in functie de costuri (ex. 
licitatie, mai multe oferte etc.)? 
2. Partenerul trebuie sa aiba o contributie 
materiala proprie in cadrul proiectului?  
3. Exista un plafon maxim de cheltuieli 
pentru un cursant? 
4. Un beneficiar poate cumula mai multe 
finantari pentru proiecte diferite in cadrul 
aceluiasi program? (ex. la sectiunea 2.5 a 
ghidului se prevede ca decizia de 
respingere a cererii de finantare poate fi 
bazata pe unul din urmatoarele motive: 
"mai multe propuneri au fost trimise de 

Conform corrigendumului din 10.04.2007, termenul limita pentru primirea solicitarilor pentru 
finantare nerambursabila este de 30.05.2007, ora 16:00 (ora locala) pentru schema de finantare 
„Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de 
munca.  
 

1. In cazul in care solicitantii nu sunt furnizori de programe de formare profesionala 
corespunzator sectiunii 2.1.1 (1) din cadrul Ghidului solicitantului, ei trebuie sa actioneze 
in parteneriat cu unul sau mai multi furnizori de servicii, corespunzator obiectivelor si 
activitatilor proiectului. Partenerii solicitantului participa la implementarea activitatilor 
proiectului iar costurile angajate de catre acestia sunt eligibile in acelasi mod ca si 
cele angajate de Beneficiarul finatarii nerambursabile. De asemenea urmariti 
sectiunea 2.1.4 Eligibilitatea costurilor din cadrul Ghidului solicitantului. In ceea ce 
priveste exista unei proceduri speciale de selectie a partenerului pentru proiect din punct 
de vedere al costurilor, ghidul solicitantului nu are prevederi in acest sens. 

2. Conform sectiunii 1.3 Alocarea financiara acordata de Autoritatea Contractanta, 
subsectiunea co-finantare, aceasta trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului 
sau ale partenerilor sau din alte surse decat cele ale bugetului Comunitatii Europene.  

3. Ghidul solicitantului nu face o mentiune specifica la un plafon maxim de cheltuieli pentru 
un cursant insa conform sectiune 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, costurile sa respecte un 
management financiar sanatos, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor si un 
raport optim cost-rezultate.  

4. Conform Ghidului solicitantului, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, subsectiunea 
„Numarul de propuneri si finantari nerambursabile pentru un solicitant”, un solicitant poate 
depune mai mult de o propunere de finantare, avand grija ca fiecare propunere sa aiba 
echipe de management diferite. Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finantare 
nerambursabila in cadrul acestei licitatii deschise, daca nu exista o suprapunere a 



 31

acelasi solicitant si au fost selectate pt. 
finantare, dar un solicitant nu poate obtine 
mai mult de un contract de grant in cadrul 
acestei licitatii") 
5.  In cazul in care in cadrul unui beneficiar 
exista nevoi diverse de formare 
profesionala (ex. formare profesionala 
pentru folosirea de noi tehnologii pentru 
personalul operativ propriu, instruire pentru 
dezvoltarea de abilitati manageriale etc.) 
acestea pot fi incluse in cadrul aceluiasi 
proiect sau trebuie elaborate proiecte 
distincte? 
6. Capitolul 2.1.4 face referire la contributia 
in natura si la costurile legate de 
personalul desemnat pentru proiect. La ce 
anume se refera acestea? Personalul 
desemnat pentru coordonarea proiectului, 
trainerii angajati ai partenerului (furnizor de 
formare profesionala) implicati in instruire 
etc.? 
7. In cazul in care la intocmirea dosarului, 
beneficiarul apeleaza la o societate de 
consultanta, este aceasta cheltuiala 
eligibila? In ce limite? ce procedura 
trebuie urmata pentru selectia acesteia? 
 

activitatilor si daca are suficienta capacitate de a furniza mijloacele necesare.  
Conform corrigendumului din 10.04.2007, la sectiunea 2.5.1 Continutul deciziei, punctul 8 al 
paragrafului se inlocuieste cu: „mai multe propuneri au fost trimise de acelasi solicitant si au 
fost selectate pentru finantare, dar solicitantul nu are capacitatea financiara si operationala 
necesara implementarii tuturor proiectelor.” 

5. „Activităţile de formare trebuie să fie organizate în mod distinct pe niveluri de instruire, 
aptitudini, profesii, ocupaţii, perfecţionări sau specializări, luând în considerare nevoile 
angajatorilor, competenţele de bază ale personalului, cerinţele posturilor acestora, oportunităţile 
de angajare sau promovare, precum şi cerinţele de pe piaţa muncii. Proiectele care promovează 
învăţarea pe parcursul întregii vieţi pentru toţi angajaţii din cadrul întreprinderilor vor fi încurajate. 
(conform Ghidului solicitantului sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor. “ 

6. Din pacate intrebarea dumneavoastra nu este clara. Daca va referiti la subsectiunea 
contributie in natura, Contributia in natura nu este un cost eligibil. Costurile cu personalul 
desemnat pentru proiect nu sunt contributie in natura insa pot fi considerate drept 
cofinantare in bugetul proiectului atunci cand acestea sunt platite de catre beneficiar si 
partenerii sai. Va rugam sa tineti cont de cerinta din cadrul Formularului Cererii de 
Finantare unde la sectiunea 1.8 Metodologie, subsectiunea 1.8.6 vi se solicita descrierea 
detaliata a echipei propusa pentru implementarea proiectului (pe functii). Partenerii trebuie 
sa aiba functii si responsabilitati clare pe care trebuie sa si le assume conform sectiunii 
2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea partenerilor.  

7. Conform sectiunii 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, subsectiunea costuri eligibile, costurile 
trebuie “sa fie efectuate in perioada de implementare a activitatilor proiectelor, de 
beneficiari sau partenerii lor”. Deci cheltuiala ptr intocmirea dosarului nu este eligibila. 

 
 

 
 

71 Ma numesc {...] si reprezint o firma de 
consultanta  si asi dori cateva raspunsuri 
in legatura cu licitatie deschisa 
Phare/2005/017-553.04.02 privind 
eligibilitatea proiectului 
- firma pe care o reprezint doreste sa 
participe la aceasta licitatie, daca firma 
este infiintata in  septembrie 2006 si pana 
la 31.12.2006 nu a avut venituri poate sa 
participe la licitatie ca solicitant?( cod 
CAEN 7414 activitate principala) 
  
 

Pentru a va considera eligibilitatea dumneavoastra, va rugam sa parcurgeti criteriile de 
eligibilitate de la sectiunea 2.1. De asemenea trebuie sa tineti cont si de faptul ca«SOLICITANTUL 
SAU CEL PUŢIN UNUL DINTRE PARTENERII ACESTUIA TREBUIE SĂ AIBĂ PREVĂZUT ÎN STATUTUL 
SOCIETĂŢII OBIECTUL SAU OBIECTELE DE ACTIVITATE CORESPUNZĂTOARE ACTIVITĂŢILOR SOLICITATE 
PRIN PROIECT (ÎNREGISTRATE CU CEL PUŢIN 6 LUNI ÎNAINTEA TERMENULUI DE DEPUNERE A CERERILOR 
DE FINANŢARE) » .  
 

72  1 si 2: In cadrul ghidului solicitantului Phare 2005 Ref. 01 si Ref 02 nu se face nici o referire 
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Intentionam sa implementam doua 
proiecte, respectiv „Promovarea învãtãrii 
pe parcursul întregii vieti pentru calificarea 
si recalificarea fortei de muncã” si „Masuri 
active pentru ocuparea fortei de munca” si 
avem rugamintea de a ne lamuri in 
legatura cu urmatoarele aspecte:  
1. Perioada de implementarea a 
proiectelor poate fi aceeasi? 
2. Putem folosi aceeasi echipa de 
implementarea pentru ambele tipuri de 
proiecte? (manager de proiect, asistent 
implementare, consilier economic, secretar, 
administrator baza materiala si 
echipamente si traineri) 
3.  Partenerul ales de solicitant poate fi 
acelasi in ambele proiecte? 
 

cu privire la perioada similara de implementare a proiectelor.In conformitate cu Ghidul 
solicitantului Phare 2005 Ref 01 si Ref 02 sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor: 

 
Numărul de propuneri şi finanţări nerambursabile pentru un solicitant 
 
Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finanţare, având grijă ca fiecare 
propunere să aibă echipe de management diferite . 
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare nerambursabilă în cadrul acestei licitaţii 
deschise, dacă nu există o suprapunere a activităţilor şi dacă are suficientă capacitate de a 
furniza mijloacele necesare. Când se completează cererea de finanţare (Anexa A) vă rugăm 
să furnizaţi toate informaţiile solicitate la secţiunea 5.2. şi să acordaţi atenţie „Declaraţiei 
de parteneriat” din secţiunea III.2 şi „Declaraţiei solicitantului” din secţiunea IV. 
  

3.Ghidul prevede la sectiunea 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea parteneriatelor „Partenerii 
solicitantului participă la implementarea activităţilor proiectului (cu excepţia managementului 
de proiect, care este responsabilitatea solicitantului conform secţiunii 2.1.1.), iar costurile 
angajate de către aceştia sunt eligibile în acelaşi mod ca şi cele angajate de Beneficiarul 
finanţării nerambursabile. De aceea, partenerii trebuie să satisfacă aceleaşi criterii de 
eligibilitate ca şi solicitanţii.” 

 
73 Suntem Grupul Scolar [...]. 

In legatura cu lansarea licitatiei deschise 
pentru  cele doua scheme de finantare, va 
rugam sa ne informati daca s-a prelungit 
termenul limita pentru depunerea 
proiectului: 16.04.2007, respectiv 
30.04.2007. Ghidul solicitantului are data 
limita 16.02.2007. 
Grupul nostru scolar este autorizat sa 
organizeze programul de calificare pentru 
ocupatia MECANIC AGRICOL. 
Noi nu am mai beneficiat de finantare prin 
proiect Phare. Suntem eligibili sa 
participam la aceste proiecte? La care din 
cele doua? 
 

Termenul limita s-a prelungit, pana la 30.05.2007 pentru Schema de finantare Ref 01, respectiv 
pana la 6.06.2007 pentru schema de finantare Ref 02 conform corigendumurilor din 10.04.2007. 
Va rugam sa verificati criteriile de eligibilitate de la sectiunea 2.1 din cadrul Ghidului solicitantilor.  
Va rugam sa tineti cont si de Articolul 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor caci in urma corigendumului 
din data de 10.04.2007 pentru schema de finantare nerambursabila “Promovarea invatarii 
continue pe parcusul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca” nu sunt 
eligibile activitatile care au in vedere angajatii din sectoarele: agricultura, vanatoare, silvicultura, 
pescuit si industria pescuitului, etc. In privinta profesiei ptr care doriti sa organizati cursuri de 
calificare va rugam sa aveti in vedere ca personalul din agricultura nu este eligibil ca si grup tinta 
ptr aceasta componenta. 
 

76 In legatura cu elaborarea si depunerea 
proiectelor in cadrul licitatiei deschise 
"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca", linia de buget Phare/2005/017-

1. Intr-adevar conform Ghidului solicitantului, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, 
subsectiunea „Numarul de propuneri si finantari nerambursabile pentru un solicitant”, un 
solicitant poate depune mai mult de o propunere de finantare, avand grija ca fiecare 
propunere sa aiba echipe de management diferite. Unui solicitant i se poate acorda mai 
mult de o finantare nerambursabila in cadrul acestei licitatii deschise, daca nu exista o 
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553.04.02, as avea cateva intrebari: 
1. La pagina 15 a "Ghidului solicitantului" 
se mentioneaza urmatoarele:  
"unui solicitant i se poate acorda mai mult 
de o finantare nerambursabila in cadrul 
acestei licitatii deschise, daca nu exista o 
suprapunere a activitatilor si daca are 
suficienta capacitate de a furniza 
mijloacele necesare" DAR la pagina 28 din 
acelasi "Ghid al solicitantului" se 
mentioneaza "mai multe propuneri au  fost 
trimise de acelasi solicitant si au fost 
selectate pentru finantare, dar  un 
solicitant nu poate obtine mai mult de un 
contract de grant in cadrul acestei licitatii". 
As vrea sa stiu daca pana la urma un 
solictant poate primi mai mult de o 
finantare nerambursabila? 
Firma noastra are mai multe sucursale 
dispuse pe intreg teritoriul tarii, in regiuni 
diferite de dezvoltare. Am dori sa 
participam cu un proiect pentru: 
- regiunea Nord Est (calificare dulgher-
tamplar-parchetar) pentru care Solicitantul 
va fi Sediul firmei din Bucuresti in 
parteneriat cu sucursala din regiunea Nord 
Est. 
- regiunea Sud Est (calificare asfaltator) 
pentru care Solicitantul va fi Sediul firmei 
din Bucuresti in parteneriat cu sucursala 
din regiunea Sud Est. 
Calificarile in meseriile dulgher-tamplar-
parchetar si asfaltator presupun aceeasi 
pasi, numai ca difera meseriile. Sunt 
considerate activitati suprapuse? 
2. Pentru aceeasi regiune, se doreste 
calificare in doua meserii diferite, 
Solicitant: Sediul firmei din Bucuresti, 
partener: sucursala din regiunea 
respectiva, grupurile tinta diferite. Trebuie 
elaborate doua proiecte sau unul singur in 

suprapunere a activitatilor si daca are suficienta capacitate de a furniza mijloacele 
necesare.  

Conform corrigendumului din 10.04.2007, la sectiunea 2.5.1 Continutul deciziei, punctul 8 al 
paragrafului se inlocuieste cu: „mai multe propuneri au fost trimise de acelasi solicitant si au fost 
selectate pentru finantare, dar solicitantul nu are capacitatea financiara si operationala necesara 
implementarii tuturor proiectelor.”  
„Activităţile de formare trebuie să fie organizate în mod distinct pe niveluri de instruire, aptitudini, 
profesii, ocupaţii, perfecţionări sau specializări, luând în considerare nevoile angajatorilor, 
competenţele de bază ale personalului, cerinţele posturilor acestora, oportunităţile de angajare 
sau promovare, precum şi 
cerinţele de pe piaţa muncii.” (conform Ghidului solicitantului sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor.) 
2. Conform Ghidului solicitantului, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor, modificata prin 
corigendumul din data de 10.04.2007, solicitantul sau partenerii trebuie sa aiba sediul principal 
(sediul social sau o filiala cu personalitate juridica) in regiunea unde se depune cererea de 
finantare. In conformitate cu sectiunea 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea partenerilor " În cazul în 
care solicitanţii nu sunt furnizori legal autorizaţi de programe de formare profesională 
corespunzător secţiunii 2.1.1 (1) de mai sus, ei trebuie să acţioneze în parteneriat cu unul sau 
mai mulţi  furnizori de servicii, corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului." 
3. Ghidul mentioneaza la sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor faptul ca un proiect trebuie sa 
se adreseze unei singure prioritati. Combinarile grupurilor tinta sau activitatilor dintre diferitele 
masuri (Masuri Active de Ocupare, Promovarea invatarii continue pe parcursul vietii si Masuri de 
Incluziune Sociala) vor conduce la ineligibilitatea proiectului. 
In cazul dumneavoastra trebuie sa va asigurati ca aveti "suficientă capacitate de a furniza 
mijloacele necesare" pentru a va adresa mai multor grupuri tinta eligibile in schema de finantare 
nerambursabila „Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti” 
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care vor fi cuprinse cele doua calificari? 
3. Daca dorim sa facem pentru o regiune 
si calificare si perfectionare (bineinteles cu 
alte grupuri tinta), acestea pot fi cuprinse 
intr-un singur proiect? Sau trebuie facut un 
proiect pentru calificare si unul pentru 
perfectionare? 
 

77 Mă numesc [...] şi reprezint un  potenţial 
solicitant de finanţare nerambursabilă 
pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Dezvoltarea Resurselor Umane", schema 
de finanţare nerambursabilă 
 Phare/2005//017-553.04.02, referinţa 01, 
"Promovarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei 
de muncă".  
            Vă rugăm să ne edificaţi asupra 
următoarelor chestiuni:  
 1.   În Ghidul solicitantului, paragraful 1.3., 
pagina 6, se precizează că "suplimentar, 
finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 
80% din totalul costurilor eligibile dacă 
este o organizaţie orientată spre profit, sau 
90% dacă sunt alte categorii de beneficiari, 
din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului". Însă, în Formularul de cerere 
de finanţare (Anexa A) paragraful V., 
pagina 18, punctele 12   şi 13 se 
precizează că trebuie să se respecte 
următoarele cerinţe: "Contribuţia cerută 
este egală sau mai mare de 20% din 
totalul costurilor eligibile (procentajul 
minimum impus)", respectiv „Contribuţia 
cerută este egală sau mai mică de 80 % 
din totalul costurilor eligibile (procentajul 
maximum permis)". Întrucât organizaţia 
noastră este non-profit, vă rugăm să 
clarificaţi această neconcordanţă dintre 
cele două documente.  

  

 
1. Conform corigendumul din 10/04/2007, s-au modificat punctele 12 si 13 din sectiunea V – Lista 
de verificare dupa cum urmeaza: 
„Punctul 12: Contributia proprie este egala sau mai mare de 20% (organizatiile orientate spre 
profit) respectiv 10% (organizatiile non profit) din totalul costurilor eligibile (procentajul minimum 
impus) 
Punctul 13: Contributia ceruta este egala sau mai mica dee 80% (organizatiile orientate spre 
profit), respectiv 90% (organizatiile non profit) din totalul costurilor eligibile (procentajul maximum 
permis).” 
 

2. Nota 6 se refera la contractele semnate direct cu Comisia Europeana. 
3. In cadrul Ghidului Solicitantului nu exista nici o precizare asupra numarul de membri ai 

echipei de proiect insa trebuie sa tineti cont de principiile unui „management financiar 
sanatos, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost-rezultate” 
conform sectiunii 2.1.4 Elibilitatea costurilor.  
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2.     Organizaţia pe care o 
reprezint a mai semnat un contract 
cu Comisia Europeană (linia de 
buget Phare/2004/016-772.04.02.), 
în pre zent proiectul aflându-se în 
faza de implementare . De unde 
preluăm informaţia privind numărul 
de înregistrare legal menţionat în 
Anexa A, paragraful II., punctul 1., 
pagina 9, precum şi în paragraful 
V., pagina 17? De asemenea, v ă 
rugăm să ne precizaţi dacă acest   
număr de înregistrare legal se 
completează şi în Anexa D (la "NR. 
DE ÎNREGISTRARE"). 

 3.     Echipa de proiect poate fi formată din 
6 persoane (un manager de proiect, un 
manager financiar şi 4 asistenţi manager) 
? Există vreo recomandare/restricţie 
privind numărul de membri ai echipei de 
proiect ?  
 

79 Din activitatea cu cadrele didactice  si cu 
studentii imi dau seama ca relatia copiilor , 
a tinerilor cu parintii nu este una de cea 
mai buna calitate, una care sa le asigure 
dezvoltarea optima si aceasta datorita unei 
superficiale sau chiar lipsa a eduactiei pe 
domeniul relatiei interumane..  
M-ar interesa pe ce filiara, carui finantator 
as putea sa am adresez ca prin 
Departamentul pentru Pregatirea 
Personalului Didactic din universitate, cate 
dispune de cadre didactice pregatite pe 
domeniul psihopedagogie, sa putem 
organiza cursuri pentru parinti si viitori 
parinti pentru a imbunatatii calitatea 
vietii in cadrul familiei, a relatiei inteumane 
in general Sper sa gasiti timpul necesar 
pentru a-mi raspunde.  
 

 
Schemele de finantare nerambursabila Phare 2005 derulate de Ministerul Muncii „Pregatire pe 
parcursul intregii vieti pentru calificarea fortei de munca” si „Masuri active pentru ocuparea fortei 
de munca” au ca grupuri tinta mari personalul angajat si somerii. 
Pentru domeniul dvs. de interes ar trebui sa va adresati poate Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
De asemenea va sugeram sa accesati si pagina web www.finantare.ro unde veti gasi prezentate 
toate sursele si programele de finantare active la ora actuala in Romania. 
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80 Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele 
intrebari legate de Programul " 
Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca", avand ca data limita de 
depunere a proiectelor 16.04.2007: 
  
1. In cadrul parteneriatului, partenerul 
(furnizor de formare profesionala) poate 
sustine exclusiv el insusi cursurile care fac 
obiectul proiectului? Sunt acestea 
cheltuieli eligibile? In acest caz exista vreo 
procedura speciala de selectie a 
partenerului in functie de costuri (ex. 
licitatie, mai multe oferte etc.)? 
2. Partenerul trebuie sa aiba o contributie 
materiala proprie in cadrul proiectului?  
3. Exista un plafon maxim de cheltuieli 
pentru un cursant? 
4. Un beneficiar poate cumula mai multe 
finantari pentru proiecte diferite in cadrul 
aceluiasi program? (ex. la sectiunea 2.5 a 
ghidului se prevede ca decizia de 
respingere a cererii de finantare poate fi 
bazata pe unul din urmatoarele motive: 
"mai multe propuneri au fost trimise de 
acelasi solicitant si au fost selectate pt. 
finantare, dar un solicitant nu poate obtine 
mai mult de un contract de grant in cadrul 
acestei licitatii") 
5.  In cazul in care in cadrul unui beneficiar 
exista nevoi diverse de formare 
profesionala (ex. formare profesionala 
pentru folosirea de noi tehnologii pentru 
personalul operativ propriu, instruire pentru 
dezvoltarea de abilitati manageriale etc.) 
acestea pot fi incluse in cadrul aceluiasi 
proiect sau trebuie elaborate proiecte 
distincte? 
6. Capitolul 2.1.4 face referire la contributia 
in natura si la costurile legate de 

1. In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref:01, 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea 
partenerilor: 
„În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori legal autorizaţi de programe de formare 
profesională corespunzător secţiunii 2.1.1 (1) de mai sus, ei trebuie să acţioneze în parteneriat 
cu unul sau mai mulţi  furnizori de servicii, corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului.” In 
acest context, partenerul poate fi furnizor de programe de formare profesionala si poate sustine 
cursurile integral; beneficiarul/solicitantul va fi responsabil de managementul proiectului (resurse, 
participanti etc.). Intrucat alegerea partenerului se face inainte de de depunerea 
proiectului(conform Ghidului, capitolul 2.1.2” Toti partenerii trebuie sa fie stabiliti de la inceput, in 
momentul depunerii aplicatiei”) si partnerul este prin definitie diferit de sub-contractanti nu poate fi 
vorba de o selectie a acestuia prin aplicarea procedurilor de achizitie publica. Deci criteriile de 
selectie interna a partenerului sunt in intregime la latitudinea dvs. 
2. Se stabileste de comun acord prin Acordul de parteneriat – Anexa K. 
3. Nu exista prevederi exprese in acest sens, dar trebuie sa se respecte prevederile sectiunii 
2.1.4 Eligibilitatea costurilor: Numai “costurile eligibile“ pot fi luate în considerare pentru finanţare 
nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a 
costului cât şi un plafon al „costurilor eligibile”. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aceste 
costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale şi nu pot lua forma unor sume forfetare 
(exceptând costurile de subzistenţă şi costurile indirecte). 
De aceea este în interesul solicitantului să furnizeze un buget realist din care să rezulte un 
raport optim cost-rezultate. 
4. Va rugam sa luati in consideratie prevederea de la sectiunea 2.1.3  pag 14:  Numărul de 
propuneri şi finanţări nerambursabile pentru un solicitant 
„Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finanţare, având grijă ca fiecare 
propunere să aibă echipe de management diferite . 
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare nerambursabilă în cadrul acestei licitaţii 
daca nu exista o suprapunere a activitatilor si daca are suficienta capacitate de a furniza 
mijloacele necesare” 
5. Da se pot finanta in cadrul aceluiasi proiect diferite tipuri de formare profesionala(FP) avand in 
vedere strategia de formare profesionala a  companiei. Strategia de FP a firmei trebuie dezvoltata 
intr-o maniera integrata, si implementata in cadrul aceluiasi proiect. 
6. Orice contribuţie în natură făcută de Beneficiar sau de partenerii acestuia sau din orice altă 
sursă, şi care trebuie prezentată în Secţiunea 1.4 a formularului de cerere de finanţare, nu 
reprezintă o cheltuială efectivă şi nu este un cost eligibil. Aceste contribuţii nu pot fi tratate ca 
şi cofinanţare adusă de Beneficiar. Costurile cu personalul desemnat pentru proiect nu este 
contribuţie în natură şi poate fi considerat drept cofinanţare în bugetul proiectului atunci 
când este plătit de către Beneficiar sau partenerii săi. 
7. Costurile cu activitati de consultanta, nu sunt costuri eligibile. 
Va rugam sa consultati in permanenta site-ul AM POS DRU, pentru informatii suplimentare. 
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personalul desemnat pentru proiect. La ce 
anume se refera acestea? Personalul 
desemnat pentru coordonarea proiectului, 
trainerii angajati ai partenerului (furnizor de 
formare profesionala) implicati in instruire 
etc.? 
7. In cazul in care la intocmirea dosarului, 
beneficiarul apeleaza la o societate de 
consultanta, este aceasta cheltuiala 
eligibila? In ce limite? ce procedura 
trebuie urmata pentru selectia acesteia? 
 

81 Firma X este solicitant in cadrul licitatiei. 
Ea are ca partener firma Y, care, in 
aceasta calitate va furniza cursuri de 
instruire angajatilor firmei X. Firma Y este 
actionara la firma X, cu un procent de 
actiuni de 0,9% din totalul actiunilor. 
Intrebarea este: se poate pune problema 
unui conflict de interese in acest caz, sau 
nu este relevant, si parteneriatul este 
eligibil ? 
 

 Din situaţia prezentata de dumneavoastră, se pare ca nu exista un conflict de interese care sa 
afecteze, aprioric, eligibilitatea firmelor implicate. 
Luand in consideratie posibilele interese comune, de orice natura,  dintre cele doua firme, nu 
excludem pe viitor posibilitatea sesizării ulterioare a unui conflict de interese, in condiţiile in care 
nu se respecta prevederile art. 4- Conflict de interese, din Anexa II – Condiţii generale, din Ghidul 
solicitantului Phare 2005 Ref:01. 

82 Asa dupa cum am vorbit la telefon in 
aceasta dimineata iata intrebarea noastra: 
  
Solicitantul: [..]Cod CAEN 6223 - alte 
activitati anexe de transport aerian  
  
Va rog sa-mi comunicati daca solicitantul 
de mai sus este eligibil pentru programul 
de Resurse Umane. 
 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref.01, sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea 
solicitantilor (1) - alte criterii de eligibilitate, pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie: 
„Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, non-publică, beneficiar al programelor de 
formare profesională care depune o cerere de finanţare, în parteneriat cu un furnizor de 
programe de formare profesională: 

- companiile de stat sau private, şi companiile mari, pentru proprii angajaţi;  
 

 Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile 
mari, nu sunt furnizori autorizaţi de programe de formare profesională dar doresc 
să întreprindă măsuri de formare profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul 
acestei scheme de finanţare nerambursabilă, atunci aceştia: 
a) trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii 
autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea tuturor prevederilor legale 
româneşti în domeniu, doar dacă organizează programe de formare profesională 
care se finalizează cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel 
naţional, 
sau 
b) pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de 
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absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei.” 
Dupa parerea noastra compania dvs. se incadreaza in aceasta categorie de prevederi ale 
ghidului solicitantului cu privire la eligibilitate. 
 

83 Va rog frumos sa ne comunicati daca o 
firma infiintata in noiembrie 2005, cu 
domeniu principal de activitate activitati de 
consultanta pentru afaceri si management 
( CAEN 7414), alte forme de invatamant ( 
CAEN 8042), selectia si plasarea de 
munca ( CAEN 7450), dar care inca nu are 
programe de educatie a adultilor acreditate 
de CNFPA, este eligibila pe “Componenta 
Promovarea Invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca “ sa depuna un proiect pe 
dezvoltarea de standarde ocupationale. 

Da, firma dvs. este eligibila pentru a solicita finantare in aceasta schema de grant Phare 2005 
Ref.01. 

84  
- poate fi solicitant o societate cu mai putin 
de 10 angajati (in scopul perfectionarii 
personalului propriu) ? 
- data limita a depunerii este 16.07.2007 
sau deja a expirat in luna februarie? 
entionam ca solicitam aceste precizari 
 deoarece informatiile de pe diferite site-uri 
sunt contradictorii. 
 

Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01 nu prevede astfel de restrictii. 
Data limita pt depunerea proiectelor este 30.05.2007, ora 16.00 
 

86 Buna ziua, 
As dori sa obtin citeva precizari in legatura 
cu proiectele Phare 2005 si sper ca 
dumneavoastra puteti 
sa ma ajutati in acest sens: 
- daca solicitantul este institutie non-profit 
si partenerul este un IMM cota de co-
finantare trebuie sa 
fie de 10% sau de 20%? 
- daca o persoana din cadrul aceleiasi 
institutii 
propune un proiect in calitate de manager 
de proiect, 
poate fi consultant in un al doilea proiect 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01:  
*. Co-finanţarea: 
Beneficiarii schemelor de finanţare nerambursabilă vor trebui să asigure o contribuţie minimă din 
totalul costurilor eligibile ale proiectului, după cum urmează: 

- organizaţiile orientate spre profit vor trebui să asigure o contribuţie minimă de 20% 
din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în numerar. 
- Ceilalţi beneficiari vor trebui să asigure o contribuţie de minim 10% din totalul 
costurilor eligibile ale proiectului, în numerar. 

Suplimentar, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 80% din totalul costurilor eligibile dacă 
este o organizaţie orientată spre profit, sau 90% dacă sunt alte categorii de beneficiari, din 
totalul costurilor eligibile ale proiectului  (vezi şi capitolul 2.1.4). Diferenţa trebuie finanţată din 
resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse decât cele ale bugetului 
Comunităţii Europene. 
Rezulta de aici ca SOLICITANTUL, in cazul dvs o „institutie non-profit” este cel care va 
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propus de 
aceiasi institutie? 
-intentionam sa propunem un proiect de 
calificare a 
angajatilor unei intreprinderi( cu care avem 
contract 
de parteneriat), putem face o grupa de 
calificare si 
pentru asngajati ai altor unitati cu care nu 
avem 
contract de parteneriat?? Ce acte trebuie 
sa avem 
pentru acestia??? 

asigura cota de co-finantare respectiv 10%!! 
**Managerul de proiect este implicat 100% din timpul de lucru legal in activitatea 
proiectului. Ghidul prevede in mod explicit faptul ca, daca un solicitant depune mai multe 
 propuneri de finanţare, fiecare propunere de proiect trebuie să aibă echipe de management 
diferite. Daca managerul de proiect lucreaza doar cu o norma partiala de timp atunci el poate fi 
consultant in alta propunere de finantare. 
 
*** Da, puteti face o propunere de proiect pentru un grup tinta comun, care trebuie bine stabilit. 
Membrii grupului tinta pot face parte atat din cadrul angajatilor beneficiarului si partenerilor, dar si 
din cadrul altor organizatii, atata timp cat se demonstreaza ca toti beneficiarii finali au nevoie de 
cursurile propuse in proiect. 
Ulterior, grupul tinta poate fi extins numeric sau poate include si alte organizatii din regiunea unde 
se implementeaza proiectul. In nici un caz grupul tinta nu poate fi redus sau restrans, dupa 
semnarea contractului.    
 

87 Buna ziua, am avea o intrebare ptr. dvs.:va 
rugam frumos sa ne comunicati daca un 
sindicat din invatamant este eligibil sa 
depuna ca solicitant un proiect pe 
Componenta Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti pentru calificarea 
sau recalificarea fortei de munca., si daca  
serviciile de formare ni le poate oferi o 
firma de consultanta in domeniu din 
Bucuresti. Precizam ca va intrebam pentru 
ca Liga Judeteana a Sindicatelor din 
Invatamant Prahova, din regiunea de 
dezvoltare Sud Muntenia sa dezvolte un 
proiect pe acest domeniu.  
  In speranta ca vom primi un raspuns 
favorabil va multumim. 
 

In conformitate cu Ghidul solicitantului phare 2005 Ref:01, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor, sindicatele sunt eligibile in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila in 
parteneriat cu un furnizor de servicii de formare profesionala. Trebuie sa respectati toate criteriile 
de eligibilitate de la punctul 2.1 si sa aveti in vedere ca angajatii din educatie, cercetare-
dezvoltare nu sunt grupuri tinta eligibile. 

88 revenim cu rugamintea de a ne sprijini cu 
unele precizari suplimentare, deoarece 
intampinam unele dificultati: 
-1)societatea noastra doreste 
perfectionarea tuturor celor 7 angajati, in 
trei domenii/specilizari diferite,- este 
necesar semnarea de parteneriate cu toti 
cei trei furnizori de formare? 
2)  care este modalitatea de mentionare in 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01 si Ref 02,  
1) sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantului: „Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă sediul 
principal (sediul social sau o filială cu personalitate juridică) în regiunea unde se depune cererea 
de finanţare.” 
 „Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori 
autorizaţi de programe de formare profesională dar doresc să întreprindă măsuri de formare 
profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă, 
atunci aceştia: 
a) trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii autorizaţi să 
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buget a cheltuielilor pentru plata 
organismelor de formare profesionala? (la 
ce capitol?) 
 

desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu , 
doar dacă ei organizează programe de formare profesională care se finalizează cu certificate de 
absolvire /calificare recunoscute la nivel naţional, 
sau 
b) pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de absolvire/participare 
ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei” 
Rezulta de aici faptul ca, in cazul in care se doreste la finalizarea cursului eliberarea unor 
„certificate de absolvire/calificare recunoscute la nivel naţional” furnizorul de formare trebuie sa 
fie autorizat conform legislatiei romanesti in vigoare. 
In cazul in care „programele de formare profesională, sunt finalizate cu certificat de 
absolvire/participare recunoscute doar la nivelul companiei” autorizarea furnizorului de formare 
nu este obligatorie. 
2) Cheltuielile facute de parteneri sunt eligibile in aceeasi masura ca si cele efectuate de 
solicitant. Deci cheltuielile pentru plata expertilor angajati de parteneri pentru programele de 
formare se regasesc in buget la capitolul 1-Resurse Umane 

 
89   

Prin proiect vom incheia 
parteneriate cu organizatii care 
asigura formarea profesionala a 
unor angajati in domenii tehnice. 
Ne intereseaza in ce capitol putem 
incadra costurile acestor cursuri de 
formare/perfectionare. 

 

  
Costurile ptr cursurile de formare se regasesc impartite la mai multe capitole dintre care in mod 
cert un prim capitol este cel referitor la Resursele Umane. Intrebarea dvs este insa generala si 
deci nu va putem da un raspuns specific la ea intrucat nu stim daca aveti in vedere si acoperirea 
altor costuri ptr aceste cursuri, ca de ex costuri cazare si masa participanti, costuri materiale de 
instruire, etc.Daca aveti insa in vedere subcontractarea acestor servicii va rugam sa tineti cont de 
prevederea din Ghidul Soicitantului si a Corrifendum-ului pentru aceasta componenta care la 
Articolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, la subparagraful 8, prevede  la linia de buget 5.1, 5.2 si 5.7 
ca “subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este permisa numai in cazuri 
foarte bine justificate si nu poate depasi 5000 Euro” 
 
 

90 Daca aveti amabilitatea as dori sa-mi 
comunicati daca Consiliile Locale din 
orase sau comune pot aplica la cele doua 
granturi din domeniul fortei de munca: 
 1.Masuri active pentru ocuparea fortei de 
munca 
2.Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca 
 

In conformitate cu ghidul solicitantului Ref 01, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor, consiliile 
locale nu sunt structuri eligibile in cadrul acestor scheme de grant. In ceea ce priveste 
componenta de Masuri Active, referinta 02, Primariile sunt organizatii eligibile. Dar ptr ca Primaria 
sa poata cofinanta proiectul atunci trebuie ca decizia sa se ia in Consiliul local.Atentie insa ca 
grupul tinta nu poate sa fie format din personalul primariei ci trebuie sa apartina grupurilor tinta 
eligibile ptr componenta de Masuri Active. 
 

91 In legatura cu Programul Phare 2005, 
Promovarea Invatarii pe parcursul vietii 

Va comunicam raspunsul nostru privind intrebarile adresate in legatura cu Programul Phare 
2005- promovarea invatarii pe parcursul vietii pentru calificarea si recalificarea fortei de munca: 
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pentru calificarea si recalificarea fortei de 
munca, avem cateva intrebari: 
1. poti fi partener in doua proiecte, cu 
aceeasi echipa care furnizeaza servicii, in 
regim part timp pentru fiecare dintre 
angajati? 
 
 
 
 
 
 
2. in calitate de solicitant intr-un proiect si 
de partener in alt proiect, poti fi castigator 
pentru ambele proiecte avand echipe 
diferite de management si activitati 
diferite?  
 
3. documentele care trebuie depuse in 
prima faza sunt urmatoarele: 
- cererea de finantare in romana sau 
engleza, 
- buget, matrice cadru logica, 
prepropunere si CV-uri in romana si 
engleza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor-numarul de propuneri 
si finantari nerambursabile pentru un solicitant: Un solicitant poate depune mai mult de o 
propunere de finantare, avand grija ca fiecare propunere sa aiba echipe de management diferite. 
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finantare nerambursabila in cadrul acestei licitatii 
deschise, daca nu exista o suprapunere a activitatilor si daca are suficienta capacitate de a 
furniza mijloacele necesare. 
2.Rasunsul este acelasi de la intrebarea nr.1. 
 
 
3.Conform ghidului solicitantului sectiunea 2.2.1 Cererea de finantare, solicitantii trebuie sa 
depuna cererea de finantare , inclusiv pre-propunerea, bugetul, matricea cadru logic, precum si 
CV-urile coordonatorului de proiect si a expertilor cheie, indicand pozitia/rolul acestora in proiect, 
inclusiv semnatura expertilor in original, in limba romana sau engleza. 
Conform Corrigendum din data de 10.04.2007: 
Articol 2.2.1 Cererea de finanţare 
Acest articol trebuie citit după cum urmează: 
Paragraful 2: ”Solicitanţii trebuie să depună pre-propunerea, Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru 
Logic (Anexa C), în limba română şi engleză. CV-urile echipei de proiect (coordonatorul de 
proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale tuturor experţilor cheie (experţii responsabili 
cu implementarea activităţilor tehnice: cursuri de formare, consiliere, orientare profesională etc.) 
în limba română sau engleză, indicând funcţia/rolul în proiect şi fiind semnate de către 
titulari, în original.  
Cererea de finanţare (Anexa A) se depune în limba română sau engleză.” 
De asemenea, se adaugă: „De la data semnării contractului, nu sunt admise modificări ale 
structurii echipei administrative (de proiect) şi echipei tehnice (experţi cheie: consilieri, lectori 
etc.), prin suplimentarea sau diminuarea numărului de personal implicat.” 
 
4.Conform ghidului solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor: 
-Cand companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile, nu sunt furnizori autorizati de programe 
de formare profesionala dar doresc sa intreprinda masuri de formare profesionala pentru proprii 
lor angajati, in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila, atunci acestia: 
b) pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificat de absolvire/participare 
ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei. 
 
5.Da, cu conditia ca grupul tinta sa corespunda conditiilor de eligibilitate prevazute de ghidul 
solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor, grupuri tinta. 
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4. poti fi partener in calitate de furnizor de 
formare profesionala, fara a avea cursuri 
acreditate si eliberand doar diplome 
recunoscute la nivelul unei firme care este 
solicitant? 
 
 
 
 
 
 
5. poate fi beneficiar un furnizor de 
formare profesionala autorizat in 
parteneriat cu 2 firme, fiecare pe domenii 
diferite si sa efectueze cursuri pentru 
angajatii din cele 2 firme? dar in situatia in 
care, pe langa angajatii din cele 2 firme 
partenere, vor face parte din grupul tinta al 
proiectului si angajati din alte firme pe 
domeniile vizate in proiect, este posibil? 
 
 

92 am citit cu atentie ghidul aplicantului 
"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vietii..." si as avea rugamintea sa-mi 
clarificati urmatoarele nelamuriri din ghidu: 
1. Numarul de cereri de finantare si de 
granturi ce se pot acorda:  
La pagina 15: "Un solicitant poate depune 
mai mult de o propunere de finanţare, 
având..."  si "Unui solicitant i se poate 
acorda mai mult de o finanţare ne 
ambursabilă în cadrul acestei licitaţii.." Dar 
la pagina 27 - 28 se mentioneaza: 
Respingere cerere finantare ...daca "- mai 
multe propuneri au fost trimise de acelaşi 
solicitant şi au fost selectate pentru 
finanţare, dar un solicitant nu poate obţine 
mai mult de un contract de grant în cadrul 
acestei licitaţii – a se vedea secţiunea 
2.1.3;"      

1) Conform Corrigendum din data de 10.04.2007: 
Articol 2.5.1 Conţinutul deciziei 
Punctul 8 al paragrafului: „Decizia de a respinge o cerere de finanţare sau de neacordare a 
finanţării nerambursabile va fi bazată pe unul din următoarele motive:” 
Se înlocuieşte cu:  
- „mai multe propuneri au fost trimise de acelaşi solicitant şi au fost selectate pentru finanţare, dar 
solicitantul nu are capacitatea financiară şi operaţională necesară implementării tuturor 
proiectelor. Aplicaţiile vor fi selectate în ordinea punctajului obţinut, pe baza capacităţii financiare 
şi operaţionale a solicitantului.” 
De asemena, prepropunerea, matricea cadru logic, bugetul, CV-urile trebuie transmise atat in 
limba romana cat si in limba engleza. 
Conform Corrigendum din data de 10.04.2007: CV-urile se vor depune in limba romana sau in 
limba engleza. 
 
2. Conform Ghidului solicitantului, sectiunea 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor”, la paragraful 
„Localizare” se precizeaza in mod clar ca: 
Grupurile ţ int ă / beneficiarii finali ş i activit ăţ ile proiectului trebuie s ă fie localizate în regiunea 
în care va fi depus proiectul. 
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Care varianta este corecta si care este 
gresita ?  

2. Localizare:  
pag. 12. Exista asociatii care sunt furnizori 
(autorizati sau neautorizati) de formare, si 
care au membrii din mai multe regiuni: in 
ghid se specifica ca: "Grupurile ţintă / 
beneficiarii finali şi activităţile proiectului 
trebuie să fie localizate în regiunea în care 
fi depus proiectul". Ce se intampla cu 
membrii asociatiei care fac parte din 
regiunea limitrofa (de exemplu cazul 
regiunea Sud-Muntenia si regiunea 
Bucuresti-Ilfov)?  

Aceste grupuri tinta si beneficiari nu pot fi 
considerati eligibili ? Atunci cum se poate 
rezolva problema, deoarece asociatia ar 
trebui sa depuna mai multe proiecte ptr 
acelasi lucru, dar beneficiari diferiti 
(geografic) si acest lucru nu este eficient, 
dar nici permis daca luam in considerare 
pct 1 de mai sus ?!  

3. Experienta in management 

Pag.22 Evaluarea pre-propunerii , grila: 
"4.1 Solicitantul are suficientă experienţă 
în managementul de proiect? (5)" 

Pag. 24 Evaluarea propunerii, grila: "1.1. 
Solicitantul şi partenerii săi au suficientă 
experienţă în managementul 
proiectelor?" 

Nu apare o contradictie in evaluare ? daca 
in primul caz exista toate sansele ca un 
solicitant mai slab la acest capitol sa ia 

In consecinta, grupul tinta descris de dvs. nu poate fi considerat eligibil. 
 
Pentru partea a doua a intrebarii, vezi raspunsul la intrebarea nr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Va recomandam sa cititi cu atentie pasii de evaluare, asa cum sunt ei descrisi in Ghidul 
Solicitantului, Capitolul 2.3.  
Sunt grile diferite pentru pre-propunere si pentru propunere. 
Cititi si Grilele cu atentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise solicitantilor nu mai tarziu de 11 zile 
inainte de termenul limita de depunere al propunerilor. 
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punctaj mic, in cazul grilei finale scorul 
poate fi mult mai mare daca partenerul are 
experienta bogata in management de 
proiect.  

Care din grile este cea corecta, ptr acelasi 
criteriu ? Aceasta trebuie corelat cu cele 
scrise in pagina 8, pct 2.1.1 :" • să fie 
direct responsabili de pregătirea şi 
managementul proiectului împreună cu 
partenerii lor,...". Prima grila ar trebui 
corectata !!! 

4. 2.2.4. Informatii suplimentare: 

Deoarece ghidul respecta PRAG-ul de ce 
nu exista un site pe care se posteaza 
public toate raspunsurile pe care le oferiti 
ptr diversele intrebari. Nu am gasit pana 
azi 21 martie un asemenea loc. Nu exista 
intrebari relevante dupa o luna buna de la 
lansare ? Si ar usura munca si timpul 
tuturor implicati. 
 

95 Suntem o firma de consultanta cu principal 
obiect de activitate "Activitati de 
consultanta pentru afaceri si management" 
(cod CAEN 7414) si am dori sa aplicam in 
cadrul acestui program pentru realizarea 
unui standard ocupational pnetru meseria " 
Consultant in management-cod COR 
244107). Intrebarea noastra este legata de 
eligibilitatea noastra in cadrul acestui 
proiect: Putem aplica pentru elaborarea 
acestui standard daca avem acest CAEN? 
(stim ca este unul din cele 3 impuse drept 
conditie de eligibilitate). 
O alta idee de proiect ar fi furnizarea de 
programe de formare profesionala pentru 
care societatea noastra este autorizata 
numai ca, codul CAEN 8042 necesar 

In conf. Cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref: 01, dezvoltarea de standarde ocupationale este 
o activitate eligibila in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila, conform sectiunii 2.1.3 
Eligibilitatea proiectelor. 
In cazul in care doriti sa organizati cursuri de formare profesionala finalizate cu certificate de 
absolvire recunoscute la nivel national, trebuie sa fiti autorizati in conformitate cu legislatia in 
vigoare, a se vedea sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor (nota de subsol nr.8). 
Daca aveti codul CAEN corespunzator puteti organiza programe de formare profesionala 
finalizate cu certificat de absolvire/participare recunoscute doar la nivelul companiei (2.1.1 pct b)  
Va rugam de asemenea, sa consultati corrigendum-ul publicat recent pe site-ul ministerului 
muncii. 
In toate cazurile va recomandam sa citit cu atentie si sa verificati daca indepliniti TOATE criteriile 
de eligibilitate ptr solicitant si parteneri. Publicate in Ghid la cap 2.1.1 
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acestei activitati a fost obtinut de 
societatea noastra in urma cu 5 luni si 1/2, 
practic in luna aprilie (29 aprilie) se 
implinesc 6 luni de la introducerea in 
statutul societatii ca obiect secundar de 
activitate 8042 "Alte forme de 
invatatmant"- Intrebarea noastra este daca 
putem aplica pentru furnizarea de 
programe de formare profesionala, in 
conditiile in care suntem autorizati dar nu 
am implinit cele 6 luni de CAEN 8042 
(aprox 5 luni si 1/2)? 
 

96 1.  In programul Phare 2004 activitatea de 
instruire "Formare formatori" nu era 
eligibila. Pe acest nou program - Phare 
2005 - aceasta activitate de formare 
formatori a devenit eligibila? 
 
 
 
 
 
 
2. Ce se intelege prin punct de lucru 
inregistrat/sucursala? Unii juristi spun ca 
daca ai mentionat- ca act aditional la actul 
cosntitutiv - un sediu intr-o alta localitate, 
ai personal care lucreaza acolo acela este 
punct de lucru. Alti juristi spun ca si la 
nivelul punctului de lucru trebuie sa se 
vada ca obligatiile la bugetul de stat sunt 
PLATITE catre Adm Financiara din acea 
localitate, nu doar la nivelul orasului in 
care este sediul social. 
 
3. Pot participa la cursurile oragnizate prin 
acest proiect persoanele care sunt 
detasate pe o perioada mai mare(1-2 
ani) intr-o alta sucursala a companiei? 
  

1.In conf cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01:Grupul tinta al acestei scheme de finantare 
nerambursabila este reprezentat de personalul angajat din intreprinderile de stat si private, 
(sectiunea 2.1.3). La aceeasi sectiune sunt enumerate si activitatile eligibile. „Formarea de 
formatori” nu apare in calitate de activitate de sine statatoare  ca eligibila. La capitolul M - 
Educatie si formare profesionala...din Standarde Ocupationale, exista urmatoarele ocupatii: 
-M6 - Formator de formatori - cod COR 241207, si-M16 - Formator - cod COR 241205. 
Consideram ca prima calificare tine mai mult de educatie, si nu ar fi asa de adecvata pentru 
Phare 2005 LLL, dar calificarea ca  "Formator" pentru o persoana care are deja abilitatile si 
cunostintele teoretice si practice specifice unei ocupatii, ar aduce o valoare adaugata si  
sustenabilitate unui proiect ce vizeaza aceasta calificare. De exemplu, multe din proiecte, au ca 
lectori persoane provenind din cadrul companiei, care sunt specialisti in calificarea data prin 
cursurile din proiect, dar poate nu au calitatile pedagogice si cunostintele necesare utilizarii 
Standardelor de pregatire profesionala, etc. Asiguram astfel dezvoltarea profesionala a 
persoanei , dar si a companiei, in ceea ce priveste Resursele Umane. Deci proiectul dvs poate 
include cursuri care sa imbunatateasca abilitatile de formare ptr angajatii care presteaza in cadrul 
companiei activitati de formare(cod COR 241205) daca puteti sa demonstrati ca acestea raspund 
obiectivelor si prioritatilor programului de finantare si a grupului tinta. 
 
 
2.Va rugam sa consultati corrigendum-ul publicat recent pe site-ul ministerului muncii. Astfel: 
Subparagraful 4 trebuie citit după cum urmează: „Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă 
sediul principal (sediul social sau o filială cu personalitate juridică) în regiunea unde se 
depune cererea de finanţare.”  
 
3.Daca sunt angajatii companiei cu carte de munca, ghidul nu prevede astfel de restrictii, cu 
mentiunea ca participantii la formare trebuie sa aiba domiciliul in regiunea unde se depune 
proiectul. 
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Se mai organizeaza intalniri cu echipele de 
asistenta tehnica pentru clarificarea unor 
aspecte mai controversate din ghidul 
solicitantului? 
 

Vor fi organizate astfel de intalniri care vor fi anuntate pe site, si la sediul Unitatii de implementare 
a programului. 
 

97 Sa ne transmiteti ce acte justificative sunt 
necesare pentru a insoti anexa A Cerere 
de finantare? 

„Solicitările trebuie să fie înaintate utilizând formularul de cerere de finanţare nerambursabilă, 
anexat la prezentul Ghid (Anexa A). Formularul cererii de finanţare este de asemenea disponibil 
în limba engleza si în limba română pe site-ul MMSSF 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp . Acesta include pre- propunerea (formular de 
prezentare a ideii), ce trebuie de asemenea completat de către fiecare solicitant. 
Solicitanţii trebuie să respecte cu stricteţe formatul cererii de finanţare şi să completeze toate 
paragrafele şi paginile în ordinea prevăzută. 

Solicitanţii trebuie să depună pre-propunerea, Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru Logic (Anexa 
C), în limba română şi engleză. CV-urile echipei de proiect (coordonatorul de proiect, 
responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale tuturor experţilor cheie (experţii responsabili cu 
implementarea activităţilor tehnice: cursuri de formare, consiliere, orientare profesională etc.) în 
limba română sau engleză, indicând funcţia/rolul în proiect şi fiind semnate de către 
titulari, în original. Cererea de finanţare (Anexa A) se depune în limba română sau engleză.” 
 

99 Linia de buget: Phare/2005/017-553.04.02
Solicitantul are doi parteneri, partenerul 
principal este o firmă care oferă servicii de 
instruire înregistrat în România, iar 
partenerul secundar este o firmă 
furnizoare de programe profesionale 
înregistrat în Ungaria. Întrebarea este: 
poate efectua din totalul serviciilor cerute 
de solicitant 10% partenerul principal firma 
românescă, iar 90% firma maghiară? 

Atributiile/responsabilitatile partenerilor se stabilesc prin Acordul de parteneriat (Anexa K) si 
trebuie bine stabilite/clarificate inca de la inceput, neexistand in Ghid procentaje maxime sau 
minime in privinta serviciilor oferite in proiect. 
In conf. Cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref.01: sectiunea 2.1.2. Parteneriate si eligibilitatea 
partenerilor:  
„Solicitanţii pot acţiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil (vezi secţiunea 
2.1.1(1) de mai sus), corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului. 
În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori legal autorizaţi de programe de formare 
profesională corespunzător secţiunii 2.1.1 (1) de mai sus, ei trebuie să acţioneze în parteneriat 
cu unul sau mai mulţi  furnizori de servicii, corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului. 
Numărul maxim de parteneri într-un parteneriat nu trebuie să fie mai mare de 5 (inclusiv liderul 
de proiect). Aceşti 5 parteneri trebuie să aibă funcţii şi responsabilităţi clare pe care să şi le 
asume (a se vedea anexa K).Toţi partenerii trebuie să fie stabiliţi de la început, în 
momentul depunerii aplicaţiei.  
Partenerii solicitantului participă la implementarea activităţilor proiectului (cu excepţia 
managementului de proiect, care este responsabilitatea solicitantului conform secţiunii 2.1.1.), iar 
costurile angajate de către aceştia sunt eligibile în acelaşi mod ca şi cele angajate de Beneficiarul 
finanţării nerambursabile. De aceea, partenerii trebuie să satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate 
ca şi solicitanţii. 
Când se aplică în parteneriat, atat solicitantul cat şi partenerii acestuia trebuie să semneze 
,,declaratia de parteneriat” (Anexa A, Cap III Parteneri ai solicitantului, punctul 2). De 
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asemenea, aceştia vor încheia un „Acord de Parteneriat” (ca documente adiţionale numai în 
stadiul de verificare pre-contractuală), cu ajutorul căruia va fi bine definit rolul partenerilor (a se 
vedea Anexa K pentru formatul recomandat). 
 

100  Referitor licitatie Phare 2005 Linia de 
buget Phare/2005/017-553.04.02 " 
Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca , Referinta 01 ", as dori un 
raspuns la urmatoarele intrebari : 
1.    La cap. 5.2., 5.3  trebuie completat 
daca am avut un proiect in cadrul Phare 
2004 " Dezvoltarea resurselor umane in 
cadrul restructurarii industriale" , contractul 
fiind semnat cu Ministerul Integrarii 
Europene ?  
2.    Declaratia de parteneriat trebuie 
completata si semnata si de SOLICITANT 
? 
3.    Bugetul si matricea cadru logic trebuie 
semnate si stampilate ? de catre cine ? ( 
responsabil de proiect sau de directorul 
societatii ).  
 

In conf cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01: 
1. Da  
2. Da  
3. De un ‚reprezentant legal” stabilit - al solicitantului cu drept de semnatura.  

 
Va rugam sa consultati site-ul www.mmssf.ro/website/ro/autoritate .jsp 
pe care s-a publicat un Corrigendum la ghid. 

101   
  
Activez in cadrul unui ONG. Aceasta 
organizatie este non-profit, dar totusi 
desfasoara activitati economice, printr-un 
program de insertie ocupationala, finantat 
mai demult tot prin PHARE (un fel de 
program de recrutare de personal pentru 
diferite firme) . Am dori sa stim daca in 
aceste conditii, rata de cofinatare pentru 
programul PHARE este cea a unei 
societati orientate spre profit sau a unei 
organizatii non-profit. De mentionat ca 
bilantul organizatiei nu inregistreaza profit, 
toate fondurile rezultate din acest program 
fiind destinate continuarii proiectului si a 
sustinerii organizatiei. 

1. Documentul care  atesta  forma juridica a organizatiei dumenavoastra este Statutul . In 
conformaitate cu acesta, va incadrati in  situatiile descrise de Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 
01, sectiunea 1.3 Alocare financiara: 
„Co-finanţarea: 
Beneficiarii schemelor de finanţare nerambursabilă vor trebui să asigure o contribuţie minimă din 
totalul costurilor eligibile ale proiectului, după cum urmează: 

- organizaţiile orientate spre profit vor trebui să asigure o contribuţie minimă de 20% 
din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în numerar; 
- ceilalţi beneficiari vor trebui să asigure o contribuţie de minim 10% din totalul 
costurilor eligibile ale proiectului, în numerar. 

Suplimentar, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 80% din totalul costurilor eligibile dacă 
este o organizaţie orientată spre profit, sau 90% dacă sunt alte categorii de beneficiari, din totalul 
costurilor eligibile ale proiectului  (vezi şi capitolul 2.1.4). Diferenţa trebuie finanţată din resursele 
proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse decât cele ale bugetului Comunităţii 
Europene. 
Co-finanţarea solicitantului trebuie să fie furnizată în numerar. 
O finanţare nerambursabilă poate fi acordată doar pentru un proiect al cărei obiectiv imediat să 
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Dorim sa realizam un targ de locuri de 
munca, completat de editarea unui ghid al 
carierei, in primavara acestui an. Exista 
vreun program de finantare la care putem 
apela pentru un astfel de proiect, dat fiind 
ca programele PHARE nu finanteaza 
evenimente singulare? 

   

 

nu fie unul comercial. În nici un caz nu se permite ca o finanţare nerambursabilă să ducă la 
creşterea profiturilor (vezi, de asemenea, art. 17.3 din Anexa II “Condiţii generale”).” 
2. Activitatile eligibile sunt precizate la sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor  
 

102   
 1. In zona in care dorim sa depunem 
proiectul impreuna cu partenerul,acesta 
are in zona respetiva punct de 
lucru. Este eligibil cu pct de lucru? 
2. pentru realizarea de cursuri - instruire in 
domeniul resuselor umane, trebuie ca 
furnizorul de formare sa fie acreditat 
CNFPA. Acesta are acreditari 
 internationale pe cursurile respective dar 
nu are pe CNFPA. Este eligibil neavand la 
data depunerii proiectului cursuri 
autorizate? Este obligatorie 
 autorizarea pe CNFPA. 
 
In urma celor primite va rog sa-mi spuneti 
daca filiala poate fi asimilata cu punctul de 
lucru. Adica, in cazul in care firma are pct 
de lucru cu personalitate juridica in 
regiumea Nord Est, dar sediul principal 
este in Bucuresti, poate depune proiect in 
aceasta regiune (Nord Est)? 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 
 Ref 01 si Ref 02, 
 1) sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantului: 
 "Solicitantul sau  partenerii trebuie sã aibã sediul principal (sediul social sau o  filialã cu 
personalitate juridicã) în regiunea unde se depune cererea  de finantare." 
 2) "Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile si  
 companiile mari, nu sunt furnizori autorizati de programe de formare  profesionalã dar doresc sã 
întreprindã mãsuri de formare profesionalã  pentru proprii lor angajati, în cadrul acestei scheme 
de finantare  nerambursabilã, atunci acestia: 
 A)  trebuie sã actioneze în parteneriat, cu unul sau mai multi furnizori de servicii autorizati sã 
desfãsoare aceste activitãti, cu   respectarea tuturor prevederilor legale românesti în domeniu , 
doar  dacã ei organizeazã programe de formare profesionalã care se  finalizeazã cu certificate de 
absolvire /calificare recunoscute la  nivel national, sau   
Rezulta de aici faptul ca, in cazul in care se doreste la finalizarea  cursului eliberarea unor 
"certificate de absolvire/calificare  recunoscute la nivel national" furnizorul de formare trebuie sa 
fie  autorizat conform legislatiei romanesti in vigoare (OG 129/2000)   
B) pot organiza programe de formare profesionalã, finalizate cu  certificat de absolvire/participare 
ce sunt recunoscute doar la  nivelul companiei" 
Daca obiectivele proiectului se incadreaza in situatia de la punctul B, furnizorul de program 
trebuie sa faca dovada ca are inegistrata in urma cu cel putin 6 luni o astfel de activitate in 
statutul propriu si sa dovedeasca expereinta pe programul/ programele pe care le ofera.  

103 Am citit cu atentie ghidul aplicantului 
"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vietii..." si asi avea rugamintea sa-mi 
clarificati urmatoarele nelamuriri din ghid: 
 1. Numarul de cereri de finantare si de 
granturi ce se pot acorda:  
La pagina 15: "Un solicitant poate depune 

 
Conform prevederilor din Corrigendum decizia de resppingere in cazul mai multor propuneri 
trimise de acelasi solicitant si selectate pentru finantare se face . Cand solicitant  nu are 
capacitatea financiara si operationala necesara implemntării tuturor proiectelor.Aplicatiile vor fi 
selecate in ordinea punctajului obţinut , pe baza capacitatii finaciare si operaţionale  a 
solicitantului 
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mai mult de o propunere de finanţare, 
având..."  si "Unui solicitant i se poate 
acorda mai mult de o finanţare 
nerambursabilă în cadrul acestei licitaţii.." 

Dar la pagina 27 - 28 se mentioneaza: 
Respingere cerere finantare ...daca "- mai 
multe propuneri au fost trimise de acelaşi 
solicitant şi au fost selectate pentru 
finanţare, dar un solicitant nu poate obţine 
mai mult de un contract de grant în cadrul 
acestei licitaţii – a se vedea secţiunea 
2.1.3;"      

Care varianta este corecta si care este 
gresita ? 

2. Localizare:  

pag. 12. Exista asociatii care sunt furnizori 
(autorizati sau neautorizati) de formare, si 
care au membrii din mai multe regiuni: in 
ghid se specifica ca: "Grupurile ţintă / 
beneficiarii finali şi activităţile proiectului 
trebuie să fie localizate în regiunea în care 
fi depus proiectul". Ce se intampla cu 
membrii asociatiei care fac parte din 
regiunea limitrofa (de exemplu cazul 
regiunea Sud-Muntenia si regiunea 
Bucuresti-Ilfov)?  

Aceste grupuri tinta si beneficiari nu pot fi 
considerati eligibili ? Atunci cum se poate 
rezolva problema, deoarece asociatia ar 
trebui sa depuna mai multe proiecte ptr 
acelasi lucru, dar beneficiari diferiti 
(geografic) si acest lucru nu este eficient, 
dar nici permis daca luam in considerare 
pct 1 de mai sus ?!  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.Conform  Cap.2.1.3  - localizare- beneficiarii finali şi activităţile proiectului trebuie să fie 
localizate în regiunea în care va fi depus proiectul .  
Membrii asociatiei, in cazul in care sunt cu persoanlitate juridică se pot contitui in parteneri  ( 
pana la limita de 5 ), iar obiectivele proiectelor  vor corespunde priorităţilor programului şi ale  
regiunilor  respective.  
 
 
 
3.Experienţă în management  
 
Conform Ghidului, cap.2.1.1 ( 1, aliniatul 3) Solicitantul trebuie să fie direct responsabil de 
pregătirea managementului proiectului, motiv pentru care în faza de pre propunere se punctează 
experienţa în managementul de proiect al acestuia.   
Partenerii solicitantului participă la implementarea proiectului cu excepţia managementului de 
proiect care este responsabilitatea solicitantului conform secţiunii 2.1.2, aliniautl 4, ceea ce 
determină o analiză a expereinţei partenerilor în faza de evaluare a cererii de finanţare. 
 
În concluzie, ambele grile sunt corecte  şi  fac referiri la etape de evaluare diferite. 
 
Conform prevederilor din Ghid  ( 2.2.4 ) Răspunsurile la întrebările adresate vor fi transmise 
solicitanţilor nu mai târziu  de 11 zile înaninte de termenul limită de depunere a propunerilor. 
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. Experienta in management 

Pag.22 Evaluarea pre-propunerii , grila: 
"4.1 Solicitantul are suficientă experienţă 
în managementul de proiect? (5)" 

Pag. 24 Evaluarea propunerii, grila: "1.1. 
Solicitantul şi partenerii săi au suficientă 
experienţă în managementul 
proiectelor?" 

Nu apare o contradictie in evaluare ? daca 
in primul caz exista toate sansele ca un 
solicitant mai slab la acest capitol sa ia 
punctaj mic, in cazul grilei finale scorul 
poate fi mult mai mare daca partenerul are 
experienta bogata in management de 
proiect.  

Care din grile este cea corecta, ptr acelasi 
criteriu ? Aceasta trebuie corelat cu cele 
scrise in pagina 8, pct 2.1.1 :" • să fie 
direct responsabili de pregătirea şi 
managementul proiectului împreună cu 
partenerii lor,...". Prima grila ar trebui 
corectata !!! 

4. 2.2.4. Informatii suplimentare: 

Deoarece ghidul respecta PRAG-ul de ce 
nu exista un site pe care se posteaza 
public toate raspunsurile pe care le oferiti 
ptr diversele intrebari. Nu am gasit pana 
azi 21 martie un asemenea loc. Nu exista 
intrebari relevante dupa o luna buna de la 
lansare ? Si ar usura munca si timpul 
tuturor implicati. 

In speranta unui raspuns grabnic va 
doresc succes in continuare. 
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105 In legatura cu Programul "PROMOVAREA 
INVATARII PE TOT PARCURSUL VIETII 
PENTRU CALIFICAREA SI 
RECALIFICAREA FORTEI DE MUNCA" 
Linie buget: Phare/2005/017 - 553.04.02, 
va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele 
intrebari: 
1. O societate comerciala este eligibila 
pentru a-si instrui forta de munca pe 
aceasta componenta in conditiile in care 
este S.R.L. si lucreaza cu angajati cu 
contracte de colaborare ? 
2. O societate comerciala este 
eligibila  pentru a-si instrui forta de munca 
pe aceasta componenta in conditiile in 
care nu are in obiectul de activitate 
si activitati de instruire, dar face parteneriat 
cu un ONG care are prevazute astfel de 
activitati? 
 

1.Da, in conformitate  cu ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01, grupul tinta, respectiv 
beneficiarii finali ai proiectului pot fi „toate nivelurile manageriale din întreprindere ( management 
de vârf, mediu şi de linie), cât şi personalul operativ propriu din intrepreinderile private. Este  
vorba de personal angajat  cu carte de munca.  
2.Da, daca partenerul este furnizor de programe de formare profesionala.  
 

107          Suntem o firma italiana care ofera 
consultanta financiara intreprinderilor ce 
doresc sa investesaca in Romania (de cela 
mai multe ori aceste intreprinderi au deja o 
filiala in Romania). Avem o nelamurire in 
legatura cu programul care se refera la 
"Promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca". Furnizorul autorizat care 
face cursurile de calificare trebuie sa fie 
neaparat autorizat in Romania sau 
poate fi un furnizor autorizat in Italia, 
conform legislatiei italiene? Este cazul 
unei firme doritoare sa investesca si care 
vrea sa faca cursurile de pregatire 
profesionala cu o firma italiana, 
autorizata in Italia. Speram intr-un raspuns 
care sa ne clarifice aceasta nelamurire. 
 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01: sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea 
solicitantilor „Alte criterii de eligibilitate” 
„Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori 
autorizaţi de programe de formare profesională dar doresc să întreprindă măsuri de formare 
profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă, 
atunci aceştia: 
a) trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii autorizaţi să 
desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu, 
doar dacă ei organizează programe de formare profesională care se finalizează cu certificate de 
absolvire /calificare recunoscute la nivel naţional, 

sau 
b) pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de 
absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei.” 
Furnizorul de formare profesionala trebuie sa fie autorizat in conformitate cu legislatia 
romaneasca in vigoare daca doreste sa elibereze diplome recunoscute in Romania (a se vedea 
nota de subsol nr. 6). 

108 Întrebare privind Linia de buget 
Phare/2005/017-553.04.02 

      Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01: prevede: „Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă 
sediul principal sau filiale cu personalitate juridica  în regiunea unde se depune cererea de 



 52

Solicitantul are sediul social în regiunea 
Nord Vest, sediul depozit central(punctul 
de lucru) este în zona Centru,care nu are 
personalitate juridică, pe lângă alte 14 
puncte de lucru fără personalitate juridică. 
Partenerul are sediul social în regiunea 
Centru. Grupul ţintă al proiectului sunt 
angajaţii din zona centrală şi activităţile 
proiectului vor fi desfăşurate tot în 
regiunea Centru.  
Întrebare: Unde trebuie să depună 
solicitantul cererea? Poată să depună în 
zona Centru, având partenerul în Centru? 

finanţare. 
2.1.1 Eligibilitatea proiectelor ( localizare) grupurile ţintă / beneficiarii finali şi activităţile proiectului  
trebuie să fie localizate în regiunea în care va fi depus proiectul  
 

109 Suntem o organizatie non-
guvernamentala, avand ca beneficiari ai 
serviciilor noastre, consumatorii de droguri. 
O mare problema a acestei categorii este 
lipsa calificarii pentru a putea accede piata 
muncii dupa ce devin abstinenti. Daca 
dorim sa le oferim formare profesionala 
acestora, este eligibila o astfel de activitate 
pentru programul „Promovarea invatarii pe 
parcursul intregii vieti pentru calificarea si 
ecalificarea fortei de munca” ?   

In conformitate  cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01, grupurile ţintă sunt : 
-toate nivelurile manageriale din intreprinderi (management de vârf, mediu şi de linie), cât şi 
personalul operativ propriu din întrepreinderile de stat  sau private. Pentru categoria dvs de 
beneficiari va sugeram sa consultati Ghidul solicitantului ptr componenta de Masuri Active pe 
piata muncii. 
 

110 Prin prezentul mail va solicit cateva 
informatii suplimentare privind Programul 
Phare 2005/015-553.04.02-Promovarea 
invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca. 
Asociatia CENTRUL DE INFORMARE SI 
DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE 
EUROPEANA SI DEZVOLTARE 
DURABILA este o organizatie non-profit, 
infiintata in anul 2005 care intentioneaza 
sa depuna o aplicatie in cadrul schemei de 
mai sus. Incepand cu 25.03.2007, 
Asociatia este autorizata de Ministerul 
Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, sa 
organizeze programe de formare 
profesionala tip perfectionare pentru 
urmatoarele ocupatii Manager de proiect 

In conf cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01, în ceea ce priveşte eligibilitatea organizaţiei ca 
şi solicitant vă rugăm să consultaţi ghidul, secţiunea 2.1.1  
Totodată să vă definiţi grupul ţintă în raport cu prevederile ghidului , 2.1.3 –eligibilitatea 
proiectelor. 
Asociaţii  pot juca un rol real în proiect, dar  nu pot primi fonduri din finanţarea nermabursabilă, cu 
excepţia costurilor de transport şi diurnă. Ei nu trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate 
din secţiunea 2.1.1. 
Asociaţii trebuie să fie menţionaţi în partea a patra a Cererii  de finanţare.  
Va rugam sa consultati site-ul http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp pe care este publicat 
un corrigendum la ghid si pe care sunt publicate raspunsurile la intrebarile dvs. 
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si Formatori de formatori. 
Intrebarile colectivului C.I.D.I.E.D.D. sunt 
urmatoarele: 
1.Este Asociatia un solicitant eligibil daca 
aceasta desfasoara conform statutului 
activitati de organizare de cursuri de 
formare profesionala si are acreditare 
pentru aceasta? 
2.Este eligibila activitatea de furnizare de 
programe de instruire pentru 
dezvoltarea de abilitati manageriale, 
avand in vedere acreditarea pentru 
ocupatia Manager de proiect, pe care 
Asociatia vrea s-o desfasoare in cadrul 
proiectului? 
3. C.I.D.I.E.D.D. poate sa implice ca 
asociat in acest proiect un Consiliu 
Judetean ? 
4. Exista o pagina de internet unde au fost 
publicate raspunsurile la intrebarile 
potentialilor aplicanti pentru aceasta 
licitatie? Care este adresa de internet? 
5. Pana la ce data UIP-urile regionale 
desfasoara activitati de help-desk pentru 
Programul Phare 2005 mentionat mai sus? 
  
In cazul in care nu ne puteti furniza 
raspunsurile la intrebarile mai sus 
formulate, va rugam sa ne mentionati 
adresa exacta si numerele de 
telefon/fax pentru  Unitatea de 
Implementare pentru Regiunea Sud-Est. 
  
 

111 O companie care are ca si domeniu 
secundar de activitate 8042 (alte forme de 
invatamant) si care frecvent organizeaza 
cursuri interne de formare profesionala 
(perfectionare) pentru proprii angajati, este 
eligibila pentru Programul PHARE 2005 
Promovarea invatarii pe parcursul intregii 

In conf cu Ghidul solicitantului Phare 2005 ref 01: sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor „alte 
criterii de eligibilitate” 
„Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori 
autorizaţi de programe de formare profesională dar doresc să întreprindă măsuri de formare 
profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă, 
atunci aceştia: 
b) pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de 
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vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 
de munca in sensul articolului 2.1.1(1) 
paragraful 4. ? 
Compania nu este autorizata pe vreun 
program de formare profesionala 
 

absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei.” 
Eligibilitatea mai sus confirmată depinde şi de data înregistrării codului CAEN, iar  înregistrarea 
codului 8042 trebuie să fie  cu minum 6 luni înaintea datei de depunere a proiectului, în caz 
contrat  compania va trebui să acţioneze împreună cu un alt partener eligibil conform punctului 
(a) de la acelaşi articol din ghid.   
 

113  Sunt putin confuz referitor la amanarea 
termenului de depunere a proiectelor: pe 
adresa 
http://www.mmssf.ro/website/ro/amposdru
_a.jsp apare un anunt "Corrigendum la 
Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis 
pentru propuneri de proiecte 
PHARE/2005/017-553.04.02, referinta 01, 
"Promovarea învăţării continue pe 
parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă"-  
TERMENUL LIMITA PENTRU PRIMIREA 
SOLICITARILOR DE FINANTARE 
NERAMBURSABILA ESTE 30.05.2007, 
ora 16 (ora locala)", insa arhiva  nu se 
deschide. Este acesta apelul care a avut 
termen 16.02.2007, apoi 16.04.2007 si prin 
acest nou "corrigendum", 30.05.2007? 
 O alta nelamurire se refera la termenul 
pana la care se pot adresa intrebari, daca 
noul termen este 30.05.2007 - adica voi 
primi raspuns la aceste intrebari? 
 Doua intrebari punctuale, strict la ghid:  
1. La pag. 26 apare "Declaraţie pe propria 
răspundere - solicitantul şi partenerii săi 
(după caz) declară că nu beneficiază de 
fonduri de la Bugetul Asigurărilor pentru 
Şomaj (în conformitate cu cadrul legal în 
vigoare) pentru activităţile propuse în 
cererea de finanţare (în conformitate cu 
formularul din anexa H) – în original, 
numai pentru organizaţiile din România."  
ONCR Brasov beneficiaza de fonduri de la 
BAS conform art.85 alin.(1) din Legea 
76/2002 (someri in varsta de peste 45 de 

1. Referitor la termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare nerambursabila la 
componenta „Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si 
recalificarea fortei de munca”, conform Corrigendum art.2.2.3. Data limita pentru primirea 
cererilor de finantare este 30.05.2007 ora 16.00. 
2. Termenul pana la care se pot adresa intrebari este cu 21 de zile inainte de termenul limita de 
primire a propunerilor, conform art 2.2.4. din Ghidul aplicantului. 
3. In legatura cu intrebarea referitoare la BAS, faptul ca primiti subventie de la BAS pentru 
angajarea unei persoane peste 45 de ani nu afecteaza eligibilitatea proiectului. Doar in cazul in 
care ar fi existat dubla finantare pentru activitatea propusa in proiect (de exemplu un curs de 
calificare cu dubla finantare -fonduri BAS si in acelasi timp cu fonduri PHARE) proiectul nu ar fi 
fost eligibil. A se vedea Ghidul solicitantului, punctul 2.4. Documente solicitate – Declaratia pe 
propria raspundere – solicitantul nu beneficiaza de fonduri BAS pentru activitatile prevazute in 
proiect. 
4. Organizatia este eligibila ca si solicitant sau partener pentru activitati de formare profesionala 
daca este furnizor de programe de formare profesionala (conform 2.1.1. din Ghid), iar grupul tinta 
se incadreaza in criteriile stabilite la sectiunea 2.1.3.  
5. Conform ghidului solicitantului, la pct. 2.4. prezentarea documentelor suport pentru propunerile 
selectate provizoriu, care propun activitati de formare, se specifica faptul ca in cazul in care 
programa cursurilor de formare urmeaza a fi realizata in cadrul proietului, atunci cererea de 
finantare trebuie sa includa o analiza a necesitatilor de formare – in Cap. 1.7. din Cererea de 
finantare. 
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ani).  Este eligibila ca si solicitant sau 
partener, in conditiile in care activitatile din 
cadrul proiectului sunt de "formare 
profesionala" si nu de "ocupare a fortei de 
munca", iar beneficiarii sunt in general 
tinerii intre 18 si 35 ani (in sensul legii 
tineretului)? 
  
2. La aceasi pagina apare "Pentru acele 
proiecte care propun activităţi de formare: 
programa cursurilor de formare 
profesională propuse, precum şi 
justificarea acestora. În cazul în care 
programa cursurilor de formare urmează a 
fi realizată în cadrul proiectului, atunci 
cererea de finanţare trebuie să includă o 
analiză a necesităţilor de formare – în 
capitolul 1.7. “Descriere detaliată a 
activităţilor” din cererea de finanţare." 
In cadrul proiectului ne propunem ca prima 
activitate o "diagnoza" a nevoilor de 
formare profesionala a grupului tinta (o 
analiza a necesitatilor de formare) - este 
posibil ca in aceasta situatie sa nu 
depunem documentele solicitate la acest 
punct? 

114 In legatura cu Programul Phare 2005, 
Promovarea Invatarii pe parcursul vietii 
pentru calificarea si recalificarea fortei de 
munca, avem cateva intrebari: 
1. poti fi partener in doua proiecte, cu 
aceeasi echipa care furnizeaza servicii, in 
regim part timp pentru fiecare dintre 
angajati? 
2. in calitate de solicitant intr-un proiect si 
de partener in alt proiect, poti fi castigator 
pentru ambele proiecte avand echipe 
diferite de management si activitati 
diferite?  
3. documentele care trebuie depuse in 
prima faza sunt urmatoarele: 

1. Conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor-numarul de propuneri 
si finantari nerambursabile pentru un solicitant: Un solicitant poate depune mai mult de o 
propunere de finantare, avand grija ca fiecare propunere sa aiba echipe de management diferite. 
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finantare nerambursabila in cadrul acestei licitatii 
deschise, daca nu exista o suprapunere a activitatilor si daca are suficienta capacitate de a 
furniza mijloacele necesare. 
2.Raspunsul este acelasi de la intrebarea nr.1. 
3. Conform Corrigendum Art 2.2.1.: „solicitantii trebuie sa depuna pre-propunerea, bugetul si 
matricea cadru logic in limbile romana si engleza. Cererea de finantare si CV-urile se depun in 
romana sau engeza 
4. Conform ghidului solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor: 
-Cand companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile, nu sunt furnizori autorizati de programe 
de formare profesionala dar doresc sa intreprinda masuri de formare profesionala pentru proprii 
lor angajati, in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila, atunci acestia: 
b) pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificat de absolvire/participare 
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- cererea de finantare in romana sau 
engleza, 
- buget, matrice cadru logica, 
prepropunere si CV-uri in romana si 
engleza? 
4. poti fi partener in calitate de furnizor de 
formare profesionala, fara a avea cursuri 
acreditate si eliberand doar diplome 
recunoscute la nivelul unei firme care este 
solicitant? 
5. poate fi beneficiar un furnizor de 
formare profesionala autorizat in 
parteneriat cu 2 firme, fiecare pe domenii 
diferite si sa efectueze cursuri pentru 
angajatii din cele 2 firme? dar in situatia in 
care, pe langa angajatii din cele 2 firme 
partenere, vor face parte din grupul tinta al 
proiectului si angajati din alte firme pe 
domeniile vizate in proiect, este posibil? 
 
 
 
  
Va multumesc pentru raspunsuri si va 
transmit inca 2 intrebari: 
1. pentru o firma care depune proiect, 
trebuie avuta in vedere regula de minimis? 
Care este aceasta suma si pe ce 
perioada? 
2. se pune problema unui conflict de 
interese daca solicitantul si partenerului lui 
(care este furnizor de formare 
profesionala) au actionari comuni? 
 

ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei. 
5. Da, cu conditia ca grupul tinta sa corespunda conditiilor de eligibilitate prevazute de ghidul 
solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor, grupuri tinta. 
 
 
 
6. Regula „de minimis” nu este mentionata in Ghidul Solicitantului. 
7. In Ghidul solicitantului nu sunt facute mentiuni in legatura cu conflictul de interese in cazul unor 
actionari comuni. A se vedea si prevederile din Anexa II Conditii generale. 

115 In legatura cu Programul Phare 2005, 
Promovarea Invatarii pe parcursul vietii 
pentru calificarea si recalificarea fortei de 
munca, avem cateva intrebari: 
1. poti fi partener in doua proiecte, cu 
aceeasi echipa care furnizeaza servicii, in 
regim part timp pentru fiecare dintre 

1. Conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor-numarul de propuneri 
si finantari nerambursabile pentru un solicitant: Un solicitant poate depune mai mult de o 
propunere de finantare, avand grija ca fiecare propunere sa aiba echipe de management diferite. 
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finantare nerambursabila in cadrul acestei licitatii 
deschise, daca nu exista o suprapunere a activitatilor si daca are suficienta capacitate de a 
furniza mijloacele necesare. 
2.Raspunsul este acelasi de la intrebarea nr.1. 
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angajati? 
2. in calitate de solicitant intr-un proiect si 
de partener in alt proiect, poti fi castigator 
pentru ambele proiecte avand echipe 
diferite de management si activitati 
diferite?  
3. documentele care trebuie depuse in 
prima faza sunt urmatoarele: 
- cererea de finantare in romana sau 
engleza, 
- buget, matrice cadru logica, 
prepropunere si CV-uri in romana si 
engleza? 
4. poti fi partener in calitate de furnizor de 
formare profesionala, fara a avea cursuri 
acreditate si eliberand doar diplome 
recunoscute la nivelul unei firme care este 
solicitant? 
5. poate fi beneficiar un furnizor de 
formare profesionala autorizat in 
parteneriat cu 2 firme, fiecare pe domenii 
diferite si sa efectueze cursuri pentru 
angajatii din cele 2 firme? dar in situatia in 
care, pe langa angajatii din cele 2 firme 
partenere, vor face parte din grupul tinta al 
proiectului si angajati din alte firme pe 
domeniile vizate in proiect, este posibil? 
Va multumesc pentru mesaj si va mai 
adresez o intrebare:  
In situatia in care suntem solicitant pentru 
un proiect in calitate de furnizor de formare 
profesionala pentru alti beneificiari, pot fi si 
angajatii firmei noastre beneficiari ai altor 
cursuri de instruire in cadrul aceluiasi 
proiect, fara a avea o suprapunere pe 
activitati? In aceasta situatie, pot fi 
beneficiari din propria firma si angajati cu 
norma partiala? 

3. Conform Corrigendum Art 2.2.1.: „solicitantii trebuie sa depuna prepropunerea, bugetul si 
matricea cadru logic in limbile romana si engleza. Cererea de finantare si CV-urile se depun in 
romana sau engeza 
4. Conform ghidului solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor: 
-Cand companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile, nu sunt furnizori autorizati de programe 
de formare profesionala dar doresc sa intreprinda masuri de formare profesionala pentru proprii 
lor angajati, in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila, atunci acestia: 
b) pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificat de absolvire/participare 
ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei. 
5. Da, cu conditia ca grupul tinta sa corespunda conditiilor de eligibilitate prevazute de ghidul 
solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor, grupuri tinta. 
6. Da, cu conditia ca grupul tinta sa corespunda conditiilor de eligibilitate prevazute de ghidul 
solicitantului sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor, grupuri tinta.  
 

120 In urma completarii cererii de finantare 
"promovarea invatarii pe parcursul intregii 
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei 

In conformitate cu Anexa B (Bugetul proiectului), costurile prevazute la linia 1.1 salarii, se 
deconteaza/platesc in baza Contractelor de munca (conform Coditiilor generale la contract). In 
conformitate cu legislatia este posibil sa se incheie si contracte de munca cu timp partial 
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de munca" am ajuns sa completez anexa 
B. Bugetul proiectului unde m-am lovit de o 
problema.  
La sfarsitul anexei se gaseste  mentiunea: 
„Daca personalul nu este cu norma 
intreaga in proiect, procentul de participare 
trebuie indicat in descrierea articolului de 
cheltuiala si reflectat in numarul de unitati 
(nu in costul unitar)„ 
 
Va rog sa dati un exemplu concret la linia 
respectiva de buget, pentru ca nu-mi este 
clar cum trebuie completat in cazul unui 
colaborator extern. 
 
Firma noasta presteaza servicii de 
educatie si instruire, iar in cadrul firmei 
majoritatea lectorilor sunt angajati externi, 
cu contract de colaborare. E adevarat ca 
lucreaza cu norma intreaga la alte firme 
insa participarea lor in proiect este 100%, 
deoarece ei coordoneaza orele. 

(jumatate de norma) 
Astfel, in buget in cazul utilizarii unui expert cu jumatate de norma pentru 12 luni se va completa 
spre exemplu : 
 
Varianta A Unitate Nr. Unitati Cost Unitar Costuri 

(Total) 
Formator/instru
ctor (1/2 norma) 
timp de 12 
luni(perioada 
de 
implementare) 

luna 6 600 3600 

 
Si NU 
 
Varianta B Unitate Nr. Unitati Cost Unitar Costuri 

(Total) 
Formator/instru
ctor (1/2 norma) 
timp de 12 
luni(perioada 
de 
implementare) 

luna 12 300 3600 

 
Ideea fiind sa se evidentieze cat este bugetata financiar norma intrega pentru prestatia 
respectiva, iar marimea normei efective (1/2; 1/3 etc) este evidentiata la numarul de unitati 
respectiv la luni.( se inmulteste norma cu numarul de luni de activitate) 
La anexa B-Buget se scrie: Daca personalul nu este angajat cu norma intreaga, 
procentajul trebuie sa fie indicat in cadrul Descrierii articolului / Cheltuiala (1) si 
reflectat in numarul de unitati (3), nu in costul unitar (4) 
 
Asta inseamna ca propunerea expertilor de mai sus (A - Completare CORECTA) 
este cea corecta, daca si numai daca in coloana 1 raman mentionate atat 
procentajul de participare, cat si numarul de luni de implementare. 
 
 
Nu este prea clar ce se intelege prin „E adevarat ca lucreaza cu norma intreaga la alte firme insa 
participarea lor in proiect este 100%, deoarece ei coordoneaza orele.” 
Din cate cunoastem, un lector stabileste curriculum, sustine cursurile, evalueaza cursantii.  

122 O firma cu obiect de activitate din 
domeniul salon de frumusete; 

Astfel de firme se incadreaza la Codul CAEN 9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare. 
Aceasta categorie face parte din „alte activitati de servicii colective, sociale si personale” care in 
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frizerie/coafura este eligibila? conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti 
Ref: 01, sectiunea 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor”, nu reprezinta activitati eligibile in cadrul acestei 
scheme de finantare nerambursabila. 
 

123 Va rugam sa ne furnizati raspunsuri la 
urmatoarele nelamuriri cu privire la 
depunerea cererii de finantare Phare 2005 
-linia de buget Phare/2005/017-553.04.02 
referinta 01 
  
1. Angajatii Postei Romane pot fi 
beneficiari ai activitatii de formare IT in 
acest proiect? 
2. Sunt eligibile cheltuielile de amenajari 
interioare, igenizare ale salii de curs pentru 
formare profesionala ( ce procent din 
buget)? 
3. Explicati la ce se refera activitatile de 
servicii colective, sociale si personale din 
art. 2.1.3 din corrigendum(exemplificati). 
4. La art. 2.1.1 se precizeaza ca " 
solicitantul sau partenerii sa aiba sediul in 
regiunea unde se depune cererea de 
finantare" - explicati acest lucru deoarece 
se sugereaza ca si solicitantul si partenerii 
sa fie din aceeasi regiune de depunere a 
cererii de finantare. 
 

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01: 
1. Sectiunea 2.1.3 „Eligibilitatea proiectelor” : pot fi grupuri ţintă „toate nivelurile manageriale din 

întreprinderi (management de vârf, mediu şi de linie), cât şi personalul operativ propriu din 
întreprinderile de stat sau private”. Rezulta de aici faptul ca angajatii Postei Romane sunt 
eligibili ca si grup tinta. 

2. Costurile eligible sunt prezentate detaliat la sectiunea 2.1.4 „Eligibilitatea costurilor”. In cadrul 
acestei scheme de finantare nu sunt eligibile cheltuielile de amenajari interioare, 
igenizare ale salii de curs. 

3. Activitatile de servicii colective, sociale si personale (sectiunea 2.1.3) conform codului CAEN 
(ne-eligibile) sunt: 
Codul caen 91 - Activitati asociative diverse 
Codul caen 92 - Activitati recreative, culturale si sportive 
Codul caen 93 - Alte activitati de servicii personale 
Codul caen 95 - Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale 
Codul caen 96 - Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor 
destinate consumului propriu 
Codul caen 97 - Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii 
Codul caen 99 - Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 

 
4. La acest punct trebuie facuta diferenta intre sensul conjunctiilor « sau », respectiv « si » in 

spiritul limbii romane. Ca sa « traduc »  din romana in romana va propun formularea  „fie 
solicitantul, fie partenerii, trebuie sa aiba sediul in regiunea unde se depune cererea de 
finantare.” SAU „ori solicitantul, ori partenerii, trebuie sa aiba sediul in regiunea unde se 
depune cererea de finantare.” 
 

 
123 Licitatia deschisa 2005 Promovarea 

invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca 
Linia de buget: Phare/2005/017-553.04.02 
Referinta: 01 
Intrebare: Este considerata cofinantare 
adusa de beneficiarul proiectului 
(solicitant) utilizarea spatiilor proprii de 
cazare pentru cazarea trainerilor si a unei 
sali de curs proprie pentru training? 
Clarificare: Solicitantul este din regiunea 

 
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref 01: sectiunea 2.1.4 Eligibilitatea costurilor 
Contributia in natura: 
 
„Orice contribuţie în natură făcută de Beneficiar sau de partenerii acestuia sau din orice altă 
sursă, şi care trebuie prezentată în Secţiunea 1.4 a formularului de cerere de finanţare (Anexa A) 
nu reprezintă o cheltuială efectivă şi nu este un cost eligibil. Aceste contribuţii nu pot fi tratate ca 
şi cofinanţare adusă de Beneficiar.”  
Faptul ca exista aceste facilitati de cazare si instruire trebuie mentionat in proiect . 
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Sud Muntenia si este o intreprindere cu 
activitate de productie. In anul 2006, 
societatea a investit in amenajarea unor 
spatii de cazare proprii, transformand o 
parte din cladirea administrativa in 10 
garsoniere, dotate si mobilate la standard 
de 3 stele, pentru cazarea partenerilor si 
colaboratorilor nostri. 
Cursurile de formare profesionala 
(calificare, recalificare si specializare) 
pentru proprii angajati se vor desfasura, cu 
acordul furnizorilor, la sediul societatii 
noastre (care dispune de o sala de curs, 
cat si de spatii pentru aplicatii practice). 
Precizam ca ponderea cazarii este 
semnificativa in bugetul proiectului, tinind 
seama de numarul trainerilor si de durata 
cursurilor. 
 

124 Cu ce se verifica din CV experienta 
profesionala in ideea ca la documentele 
suport se cer diplome, certificate, 
adeverinte? Daca persoana respective a 
lucrat pe un proiect cum anume se verifica 
experienta obtinuta de aceasta? 
 

Conform articolul 2.4 prezentarea documentelor suport, se solicita la alte documente de sprijin 
solicitate documentele care atesta informatiile prezentate in CV. Conform articolul 2.4 
prezentarea documentelor suport, se solicita la alte documente de sprijin solicitate documentele 
care atesta informatiile prezentate in CV. 

125 Atunci cand se precizeaza in ghid 
introducerea unor puncte sau eliminarea 
unor note, trebuie intervenit in ghid sau 
formularul cererii de catre solicitant? 

La completarea formularelor cererii de finantare precum si anexele corespunzatoare se va folosi 
corrigendumul conform mentiunilor acestuia (ex. Anexa A – Formular de cerere de finantare, 
sectiunea III – Parteneri ai solicitantului care participa in proiect, punctul 2 – declaratie de 
parteneriat, se insereaza urmatoarele ...) 

126 Prepropunerea poate sa aiba 4 pagini insa 
una dintre sectiuni sa depaseasca 1 
pagina in conditiile in cealalta este mai 
mica de o pagina? 

Conform formularului pre-propunerii, pre-propunerea trebuie sa descrie 4 sectiuni in maximum 4 
pagini (fiecare sectiune trebuie sa fie trata in maximum 1 pagina – marimea fontului nu poate fi 
mai mica de Arial 10). Orice pre-propunere care nu intruneste aceste conditii de baza va fi 
respinsa fara a mai fi evaluata. 

127 Activitatea de instruire poate face obiectul 
unei achizitii publice ? 

Da, daca nu se depaseste suma de 5000 Euro si daca este bine justificata, conform Corrigendum 
art. 2.1.4. Eligibilitatea costurilor 

128 In cazul serviciilor de paza, se poate face 
pregatirea personalului propriu la 
componenta Promovarea invatarii pe tot 
parcursul vietii ? 

Conform Corrigendum, art 2.1.3. Eligibilitatea proiectelor, “Alte activitati de servicii colective, 
sociale si personale” nu sunt eligibile, cu exceptia activitatilor de :eliminare a deseurilor si a 
apelor uzate; salubritate sia ctivitati similare”, care sunt eligibile. 

129 In cazul partenerilor cum se face plata Plata salariilor se poate face prin virament in contul partenerului, deci si partenerul are 
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salariilor? Trebuie ca persoanele sa aiba 
contract de munca cu aplicantul, sau se 
face plata catre partener? 

capacitatea de a incheia contracte de munca pe proiect. Conform Ghidului solicitantului, 
sectiunea 2.1.2. se specifica faptul ca, costurile angajate de partener sunt eligibile in aceeasi 
masura ca si costurile beneficiarului. 

130 Modificarile introduse prin corrigendum la 
formularistica se insereaza de catre 
aplicant? 

Da, inclusiv in lista de verificare si in declaratia solicitantului, conform Corrigendum Art 2.4. 
Prezentarea documentelor suport in care se face referire la anexa A - cererea de finantare, 
sectiunile III, V, VI. 

131 In cazul proiectelor in care programa de 
curs se realizeaza in cadrul proiectelor si 
in situatia in care analiza necesitatilor de 
formare se face tot in cadrul proiectului, 
este posibil ca sa nu se depuna 
documentele solicitate, respectiv, analiza 
necesitatilor de formare? 

Conform ghidului solicitantului, la pct. 2.4. prezentarea documentelor suport pentru propunerile 
selectate provizoriu, se specifica faptul ca in cazul susmentionat cererea de finantare trebuie sa 
includa o analiza a necesitatilor de formare. Deci, daca activitatea de analiza este inclusa a se 
desfasura in proiect, cap.1.7. din Cererea de finantare, atunci nu mai este nevoie de programa 
cursului de formare. 

132 Scriu acum un proiect pe Phare 2005 prin 
care instruiesc personalul operativ de la 
Fabricile de Confectii termopan din Bistrita 
si Brasov. 
Intrebare : Pot aloca bani in buget pentru 
deplasarea de la Brasov / cazarea la 
Bistrita a muncitorilor la curs sau mai bine 
deplasez lectorul si la final Comisia de 
evaluare ? 

Conform Ghidului Solicitantului, pg.12  
 
                                    “ Grupurile tinta/beneficiary finali si activitatile proiectului trebuie sa fie 
localizate in regiunea in care va fi depus proiectul” 
Nu se vor putea include in acelasi proiect 2 grupuri tinta din regiuni diferite. 

133 Am dori sa stim : 
1. este eligibil costul cu chiria spatiului 

oferit de partener ? 
2. la linia 10 din buget ( costuri 

administrative ) pot fi introduse 
costuri ale partenerului si in ce 
constau ele ? 

 

Legat de locul de implementare al proiectului: 
***********Cheltuielile cu chiria pentru spatiul destinat implementari proiectului vor fi platite din 
fonduri publice sau din contributie proprie pe baza de factura. Se vor prezenta factura, ordin de 
plata, extras de cont, registru de casa; 

 Beneficiarul trebuie sa fie titularul contractului de inchiriere. Este eligibila numai cheltuiala 
aferenta chiriei pentru spatiul unde se implementeaza Proiectul.  

Legat de linia 10 (costuri administrative) 
***********se pot deconta partial cheltuieli aferente chiriilor sediilor (biroul proiectului)de firma si 
altor cheltuieli cu utilitati. Acestea vor fi decontate procentual, intr-un procent constant pe toata 
durata de implementare a proiectului, procent ce va fi comunicat la inceputul implementarii 
proiectului. O copie a acestei comunicari va fi atasata la Raportul final. 
***********linia 4.4 – Alte servicii – (tel/fax, electricitate/incalzire, intretinere) Cheltuielile de la 
aceasta linie bugetara (mai putin materialele promotionale) sunt aferente locului de implementare 
al Proiectului 
Sintetizand, conform procedurilor interne actuale, costul cu chiria spatiului oferit de catre partener 
nu este eligibil. Se va verifica linia 4.4 pentru eventuale cheltuieli legate de locul de implementare 
al proiectului.  
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134  In cazul comisiei de examinare se vor 
incheia contracte civile de prestari servicii 
pentru numarul de ore necesare 
desfasurarii acestei activitati. La ce linie de 
buget este indicat a fi evidentiat acest 
cost? 

Conform sectiunii 2.1.4. din Ghidul solicitantului, sunt eligibile costurile pentru autorizări legale şi 
alte costuri legate direct de activităţile proiectului (de exemplu, cadrul legal cu privire la formarea 
profesională a adulţilor şi evaluarea şi certificarea competenţelor obţinute în sistem informal sau 
non-formal). In cazul in care pentru aceasta activitate se incheile contracte individuale de munca 
cu timp partial de lucru si durata determinata (de exemplu comisiile numite de CNFPA) costurile 
se incadreaza la capitolul 1.1.1. Salarii. Tehnic. In cazul in care aceasta activitate se 
subcontracteaza (de exemplu ECDL) costurile respective trebuie prevazute la linia de buget 6.3. 
 
 

135 Elaborarea suportului de curs necesar 
pentru desfasurarea proiectului va fi facuta 
de persoane cu care se vor incheia 
contracte civile de prestari servicii va 
rugam sa ne idicati linia de buget la care 
trebuie trecut acest cost si daca aceasta 
forma de plata este eligibila. 
 

Elaborarea suportului de curs se poate realiza fie de catre persoane angajate cu contract de 
munca (de exemplu lectorii care sustin partea teoretica) fie se poate subcontracta catre o terta 
organizatie, dar numai numai in cazuri bine justificate, si in acest caz nu poate depasi 5.000 Euro 

136 La punctul 4.2.2 “Date financiare” din 
cadrul sectiunii II se solicita referinte la 
raportul de audit extern. Acest raport este 
obligatoriu? 
 

. Raportul de audit extern nu este obligatoriu pentru aceasta licitatie. 
 
 

137 Avand in vedere ca avansul primit nu va 
putea fi mai mare de 80% din suma 
contractata care nu va depasi 75.000 
Euro, in ce caz este solicitata Garantia 
financiara in cadrul acestei licitatii? 

In cazul acestei licitatii nu se solicita garantii financiare 

138 Va rugam sa ne comunicati daca este 
eligibil ca asociat in cadrul proiectului, o 
firma din Uniunea Europeana, Spania, cu 
care se va face un schimb de experienta 
profesionala (exemple de bune practici din 
experienta europeana privind 
managementul proiectelor). 
  
 

Conform sectiunii 2.1.2. din Ghidul solictantului, organizatiile implicate in proiect in calitate de 
asociati nu trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite in sectiunea 2.1.1. Asociatii 
insa nu pot primi fonduri din finantarea nerambursabila, cu exceptia costurilor de transport si 
diurna. 
In ceea ce priveste activitatea propusa trebuie sa mai aveti in vedere precizarile din  sectiunea 
2.1.3. Eligibilitatea proiectelor : proiecte pentru care poate fi elaborata o cerere de finantare 
nerambursabila 

139 . Pot participa la cursurile organizate prin 
acest proiect persoanele care 
sunt detasate pe o perioada mai mare (1-2 
ani) intr-o alta sucursala a 
companiei? 

Conform sectiunii 2.1.3. din Ghidul solicitantului, ca si localizare, grupurile tinta si activitatile 
proiectului trebuie sa fie localizate in regiunea in care va fi depus proiectul. In cazul persoanelor 
din grupul tinta, localizarea regionala se dovedeste pe baza de act de identitate din care sa 
rezulte ca aceste persoane au domiciliul in regiunea in care se va derula proiectul. 
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140 In proiectul la care lucrez, pe linia de 
finantare POS DRU, Referinta 1 - as vrea 
sa cuprind si un curs de training pentru 
departamenul tehnic al companiei noastre 
care este in regiunea NE. 
Realizarea cursului implica accesul la 
aparatura de laborator din domeniul 
automatizarilor. 
Furnizorii acestor cursuri sunt din Cluj. Pot 
sa prevad in proiect 
deplasarea la Cluj a celor 5 persoane din 
departamentul tehnic? 
 
 

Daca va referiti la programul Phare 2005 -Coeziune Economică şi Socială,  
Dezvoltarea Resurselor Umane, licitatia  
« Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de 
muncă », linia de buget: Phare/2005/017-553.04.02, Referinţă  01, raspunsul la intrebarea dvs. 
este urmatorul: 
Intr-adevar, trebuie respectate prevederile sectiunii 2.1.3. – Localizare. In cazuri foarte bine 
justificate, atat activitatea propusa, cat si cheltuielile ocazionate pot fi considerate eligibile, astfel: 
-nu exista in regiunea in care s-a depus proiectul furnizori autorizati de formare profesionala, care 
sa fie autorizati pentru calificarea data prin proiect, sau acestia exista, dar se face dovada ca nu 
detin baza tehnico-materiala la nivelul celei detinute de cea a furnizorului partener in proiect; 
-se mentioneaza clar in proiect cate ore sunt prevazute pentru aceste instruiri in afara regiunii, in 
cadrul orelor de instriure practica, precum si cate zile de deplasare presupun efectuarea acestor 
ore de instruire ; 
-se mentioneaza separat si se justifica foarte clar costurile legate de aceste deplasari 

141 Ce alte cheltuieli mai pot fi introduse la 
linia bugetară Costuri administrative în 
afara celor cunosccute deja (telefon, 
energie electrică, gaz)? Pot fi incluse la 
această linie contractele de întreţinere sau 
cele de reparaţii, ori achiziţionarea de 
piese de schimb pentru autoturismele 
aparţinând Solicitantului sau partenerilor? 
 
 
 

Conform sectiunii 2.1.4. din Ghidul solictiantului, sunt eligibile costurile indirecte destinate 
costurilor administrative de regie. In acest context, mai pot fi considerate cheltuieli eligibile, 
cheltuielile de regie pentru: 
-chirie spatiu 
-contracte de intretinere, curatenie a spatiului 
-securitatea / paza  spatiului (pe baza de contract) 
Costurile cu autoturismele utilizate in proiect (piese de schimb, reparatii, intretinere) se 
deconteaza numai de la linia bugetara 4.1 

142 Dacă în cadrul unui proiect se apelează la 
un lector din străinătate, acesta trebuie să 
provină obligatoriu dintr-unul din statele 
eligibile? 
 

Expertii desemnati in proiect pot fi de orice nationalitate si nu trebuie sa provina obligatoriu dintr-
unul dintre statele eligibile. 
 
Motivatie: 
 
1. REGULATION (EC) No 2110/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 14 December 2005 on access to Community external assistance 
 
Article 4 
Experts 
All experts engaged by tenderers as defined in Articles 3 and 8 may be of any nationality. This 
Article is without prejudice to the qualitative and financial requirements set out in the Community’s 
procurement rules. 
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1.1. THEMATIC FICHE - UNTYING EC EXTERNAL ASSISTANCE 
I. External assistance financed by the EC general budget: the « untying » Regulations. 
� The experts (free-lance or not) engaged by eligible tenderers may be of 
any nationality (article 4). 
 
 
2. COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument 
for Pre-Accession Assistance (IPA) 
 
4. Experts proposed in the context of procedures for the award of contracts are not required to 
comply with the nationality condition of paragraphs 1 and 2. 
 
 
 

143 OTIMMC IASI (Oficiul Teritorial pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie 
IASI), înfiintat în baza Ordinului nr. 115 din 
28.06.2005, ca structurã regionalã a 
Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici 
si Mijlocii si Cooperatie, institutie din 
administratia publicã centralã, cu 
personalitate juridicã, non-profit este 
eligibil ca partener? 
 

Criteriile de eligibilitate pentru solicitanti si parteneri sunt stabilite in sectiunea 2.1. din Ghidul 
solicitantului. In plus, conform Corrigendumului la Ghidul solicitantului organizatiile implicate in 
managementul Fondurilor structurale nu sunt eligibile in cadrul acestei scheme de finantare 
nerambursabila. 

144 Partenerul unui solicitant poate factura 
sumele ce îi revin pentru desfãsurarea 
activitãtilor în care este implicat în cadrul 
unui proiect?  
 
 

Nu ati precizat ce fel de activitati are partenerul in cadrul proiectului, dar in general exista 
urmatoarele doua cazuri : 
      - decontarea salariilor pe baza de stat de plata, contracte de munca, alte documente 
justificative, pe baza unei cereri de plata facuta de partener catre solicitant. 
      - decontarea altor cheltuieli cu utilitati, chirii etc. : pe baza documentelor justificative ale 
partenerului 
 

145 . În cazul în care activitãtile proiectului se 
desfãsoarã la sediul solicitantului (nu într-
un spatiu închiriat), costurile aferente 
facturilor de utilitãti se vor trece la linia de 
buget 4. Birou local sau la linia 10. Costuri 
administrative?  
 

In cazul in care sediul solicitantului corespunde cu locul de implementare a proiectului, pe langa 
cheltuielile prevazute la capitolul bugetar 4. Birou local, o parte din cheltuielile indirecte se pot 
deconta de la linia 10. Costuri administrative, respectiv costurile de regie (electricitate, incalzire, 
intretinere, etc).  
 

146 Daca Managerul de proiect nu este 
angajat cu carte de muncã la organizatia 

Se poate incheia un contract de munca cu timp partial intre Managerul de proiect si Solicitant, 
contract ce trebuie inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca. Timpul partial de lucru incheiat 
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Solicitantului este suficient un contract de 
muncã partial pentru 2 ore încheiat între el 
si solicitant sau este necesar un act 
aditional la contractul individual de muncã 
prin care sã se dispunã relocarea acestuia 
la organizatia Solicitantului?  
  
 

in contract trebuie sa coincida cu timpul de lucru specificat in proiect. In acelasi timp trebuie sa va 
sigurati ca sunt respectate prevederile Codului Muncii si ca norma de lucru prevazuta pentru 
managerul de proiect este suficienta pentru a asigura realizare in bune conditii a activitatilor 
prevazute in proiect 

147 Titularul de proiect poate aduce 
cofinanţare o parte din salariul unei 
persoane din echipa proiectului? 
 
 

Conform sectiunii 2.1.4. din Ghidul solicitantului, „costurile cu personalul desemnat pentru proiect 
...pot fi considerate drept cofinantare in bugetul proiectului, atunci cand este platita de catre 
Beneficiar sau partenerii sai”, conditia expresa fiind ca „Beneficiarul trebuie sa aduca in 
proiect aceasta contributie, asa cum a fost ea prezentata in cererea de finantare” 

148 Noi ca solicitant suntem Universitatea 
Tehnica “Gh. Asachi” Iasi, universitate de 
stat. Ne propunem sa avem inca un 
partener societate comericala orientata 
spre profit. Partenerul va plati toata 
confinantarea. In acasta situatie, nivelul de 
cofinantare ramane de 10% ca pentru 
societatile nonprofit? 
 
 

Conform sectiunii 2.1.2. – Parteneriate si eligibilitatea partenerilor : Solicitantul va acţiona ca 
organizaţie conducătoare şi, dacă proiectul va fi selectat, ca parte contractantă 
(în calitate de „Beneficiar”). 
Regula co-finantarii se aplica Beneficiarului de grant (solicitantului a carui propunere a fost 
selectata in vederea finantarii), indiferent de cine asigura cofinantarea in cadrul unui parteneriat. 
Conform sectiunii 1.3. : “Co-finanţarea: Beneficiarii schemelor de finanţare nerambursabilă vor 
trebui să asigure o contribuţie minimă din totalul costurilor eligibile ale proiectului …”. 
 

149 Daca vrem sa facem (pe langa formare 
profesionala) si activitati de consultanta 
antreprenoriala pentru grupul tinta care 
este angajat in domeniul comert si 
nu avem codul CAEN..... putem face un 
parteneriat cu CAMERA DE COMERT SI 
IND VASLUI? In acest caz putem 
plati orele de consultanta efectuate de 
reprezentanti ai CCI pentru grupul tinta? 
daca nu, cum procedam? 
 

In primul rand trebuie sa aveti in vedere ca activitatile propuse in proiect sa respecte criteriile de 
eligibilitate precizate in Ghidul solicitantului sectiunea 2.1.3.  
Conform sectiunii 2.1.1. din Ghidului Solicitantului: „Solicitantul sau cel puţin unul dintre 
partenerii acestuia trebuie să aibă prevăzut în statutul societăţii obiectul sau obiectele de 
activitate corespunzătoare activităţilor solicitate prin proiect 
(înregistrate cu cel puţin 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finanţare). Codul 
CAEN trebuie să corespundă tipului de activitate din cadrul propunerii de proiect. »  
Costurile angajate de partener sunt eligibile in acelasi mod ca si cele angajate de beneficiarul 
finantarii nerambursabile. Plata cheltuielilor facute de catre partener se face in doua moduri :  
 -decontarea salariilor pe baza de stat de plata, contracte de munca, alte documente justificative. 
-decontarea altor cheltuieli cu utilitati, chirii, etc. pe baza documentelor justificative ale 
partenerului  
 
 

150 Fiind institutie publica, non profit, 
contributia noastra va fi de 10% din total. 
Aceasta suma va fi virata de Primaria 

In prima faza de depunere a proiectului nu este necesara prezentarea unui document din care sa 
rezulte provenienta contributiei proprii.  Documentul  prin care va angajati sa participati cu 
contributia corespunzatoare in proiect, este « Declaratia solicitantului », Sectiunea VI, respectiv : 
„Dacă va fi selectat, este de acord să cofinanţeze împreună cu partenerii, (dacă este cazul) 
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comunei Zorleni in contul special al 
proiectului. In prima faza de depunere a 
proiectului trebuie un document prin care 
sa 
justificam provenienta contributiei proprii? 
daca da, ce fel de document este 
necesar? 
 
 
 

costurile proiectului cu ….Euro, pe parcursul implementării proiectului”. 
 
 

151 Pot sa-mi achizitionez prin proiect numai 
echipamente? 

Nu conform Ghid pag. 16 suma eligibila pentru linia de buget 3 Echipamente si bunuri nu poate 
depasi 20% din linia de buget 7 Subtotal costuri directe proiect 

152 Firma nu are activitate si vrea sa depuna 
proiect, se poate? 

Conform ghid acest aspect este prevazut in capitolul 1.1 Eligibilitatea solicitantilor: cine poate 
participa la licitatie. 

152 Pot sa depun pe Phare 2005 un proiect 
depus pe Phare 2004 care nu a primit 
finantare? 

Trebuie sa indepliniti conditiile din noul Ghid si sa utilizati formularele corespunzatoare ghidulului 
Phare 2005 

154 1. Asociat unic, in rol de solicitant , 
poate sa fie manager de proiect si 
sa fie retribuit pe statul de plata ? 

2.Asociatul unic al societatilor comerciale 
care nu este angajat la firma proprie , 
poate sa fie cursant pe programul de 
specializare in domeniul securitatii si 
sanatatii muncii ? 

1. Pentru ca retributia echipei de proiect sa fie eligibila , echipa retribuita  trebuie sa aiba contract 
de munca ( cu timp partial sau norma intreaga)- Asociatul unic nu poate avea contract de munca 
la propria firma.El poate fi manager de proiect . 
2. Va rugam sa cititi articolul 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor .., paragraful Grupul tinta. 1. Pentru ca 
retributia echipei de proiect sa fie eligibila , echipa retribuita  trebuie sa aiba contract de munca ( 
cu timp partial sau norma intreaga)- Asociatul unic nu poate avea contract de munca la propria 
firma.El poate fi manager de proiect . 
2. Va rugam sa cititi articolul 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor .., paragraful Grupul tinta. 

155 1.Daca furnizorul meu este platitor de TVA 
iar eu ca achizitor sunt neplatitor de TVA , 
atunci TVA aferent facturii de achizitii este 
considerat cheltuiala eligibila ?  
2.Daca actul constitutiv al asocierii este o 
ordonanta de guvern , cum se va legaliza 
? se legalizeaza ordonanta ? 
3.Pe ce baza platesc eu un evaluator pe o 
singura zi ? ( contracty pe perioada 
determinata ?) 
4.Sunt societate , care imi calific proprii 
angajati , cum realizez evaluarea pentru 
acestia ? 

1.Conform Codului fiscal valoarea de achizitie a bunurilor este valoarea fara TVA inscrisa in 
documentele justificative ( ex. factura) pentru companiile platitoare de TVA si valoarea totala 
(inclusiv TVA) pentru companiile neplatitoare de TVA. 
2. Se legalizeaza documentul ( copia dupa ordonanta de guvern care a dispus infiintarea 
asocierii) 
3. Evaluatorii sunt persoane acreditate de organizatii- institutii speciale . In baza deciziei acestor 
organizatii ,de atribuire a calitatii de evaluator,  a acestora  si in baza unui contract de prestari 
servicii + stat de plata se platesc evaluatorii  (linia bugetara 5.4- costuri de evaluare.) 
4. (Cu evaluatori acreditati ) -vezi raspunsul 3. 
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156 1. IMM-urile care sunt beneficiare de 
formare profesionala trebuiesc 
nominalizati in cererea de finantare 
, sau este suficient sa se specifice 
doar domeniul de activitate 
economica , tipul de servicii sau 
productie 

2. Poate fi utilizata in aceasta licitatie 
procedura scutirii de la plata TVA ( 
deci inainte de semnarea 
contractului cu furnizorii) 

3. Poate fi utilizata de catre 
beneficiarul de grant procedura 
returnarii de TVA ? Aceasta se face 
prin DGFP-uri , ca pana acum ? 
Doresc raspuns clar pentru fiecare 
intrebare  

1. Va rugam sa completati cererea de finantare conform formatului prezentat in ghid. Atat 
solicitantul cat  si partenerii lor trebuiesc nominalizati in cererea de finantare. 
2. Aceasta intrebare trebuie adresata Directiei de finante publice intrucat nu credem ca aceasta 
procedura mai este in vigoare in prezent. 
3. Va rugam sa va adresati Directiei de finante publice 
 

157 1.Este posibil ca pe langa cursul de 
calificare in cadrul proiectului sa fie 
finantata activitatea de creare a unei Sali 
de curs , care in perspectiva va avea 
functionalitatea multipla : centru de resurse 
si informare precu si sala de curs pentru 
calificarea si recalificarea personalului , in 
scopul promovarii invatarii pe trot parcursul 
vietii ? 

2 .Care este valoarea maxima 
acordata pentru lucrari de reamenajare 
si care este linia bugetara in care pot fi 
incadrate aceste cheltuieli ? , 

1. NU- Conform articolului 2.1.4 – Eligibilitatea costurilor, lucrarile de constructii (construire ori 
amenajare) nu sunt prevazute. 
2. Vezi raspunsul de la pct 1. 

158 1. Formularul de buget poate fi 
modificat ? ( pot fi adaugate linii 
suplimentare ? 

2. Care este regimul TVA pentru 
societatile comerciale referitor la 
achizitiile pe proiect ( se mai 
elibereaza scutiri de TVA) 

3. Pe ce linie de buget pot fi introduce 
: echipamente de tipul : 
videoproiector, imprimanta ? 

Faceti un scurt rezumat al documentelor 

1. Formularul de buget nu poate fi modificat ci pentru fiecare linie bugetara se pot insera sublinii 
bugetare pentru defalcarea cheltuielilor. Formatul formularului nu poate fi modificat. 
2. Va rugam sa va adresati Directiei de finate publice. 
3. Pe linia bugetara 3. Echipamente si bunuri 
4. Va rugam sa cititi articolul 2.2.1 Cererea de finantare, paragraful 2 , asa cum este el prezentat 
in corrigendum. 



 68

care trebuie depuse impreuna cu cererea 
de finantare . 

159 Este eligibila activitatea de furnizare a 
unui program de finantare profesionala 
pentru ocupatia manager proiect 
pentru managerii din IMM-urile din 
judetul Braila? 

Da , cu conditia ca grupul tinta sa respecte  prevederile din ghid articolele  2.1.1 Eligibilitatea 
proiectelor, paragraful Grupul tinta , articolul   
2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor si articolul 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea partenerilor 

160 1.Camerele de Comert sunt organizatii 
nonprofit prin insasi statutul lor de 
organizare, prin legea 139/1990 –HG 799. 
Aplica planul de conturi nonprofit ; 
=rezulta ca putem avea o contributie de 
10% legala ob. Legat de achizitie ? . 
2. Daca in pozitii similare am achizitionat 
un calculator , in aceasta pozitie putem sa 
mai achizitionam calculatoare? 
3.Reautorizarea pentru un curs de formare 
profesionala este eligibila ? 
4. Dar Autorizarea? 

 

1.Da, contributia Camerelor de Comert , in calitate de solicitanti, va fi de 10% 
2. Intrebarea dvs nu este clara. Daca va referiti la faptul ca in proiecte anterioare ati achizitionat 
un calculator atunci raspunsul nostru este ca puteti sa achizitionati calculatoare si in acest  
proiect cu respectarea indicatiilor si limitarilor din buget(Anexa B) privitoare la echipamente. 
3.Reautorizarea pentru un curs de formare profesionala este eligibila . 
4. Da, este eligibila. 
 

161 1.Cum se demonstreaza faptul ca 
solicitantul dispune de co-finantarea 
necesara? Cand se face aceasta 
verificare? In cererea de finantare (in afara 
de buget) unde trebuie precizate aspectele 
legate de asigurarea co-finantarii? 
2. Sub-contractantii trebuie trecuti in 
cererea de finantare daca sunt subiect de 
achizitii publice? Daca nominalizam un 
sub-contractant si din procedura de 
licitatie/achizitie publica va castiga 
procedura un alt ofertant? 
Nu se incalca legislatia priviind achizitiile 
publice?  
3. Doc. care trebuiesc depuse si in limba 
romana si in engleza trebuie prezentate in 
acelasi fisier sau in 2 fisiere separate? 
   

Prin declaratia solicitantului si a partenerilor precum si prin documentele suplimentare ( gen 
bilant) 
2. NU 
3. Va rugam cititi cu atentie ghidul care prevede ca in format electronic va trebui sa existe un 
singur folder si un singur fisier. 

162 1.Diurna pentru lectorii organizatiei 
partenere cum se deconteaza? 
2. Organizatia trebuie sa aiba neaparat 

1. Conform legislatiei romane (ordin de deplasare) daca partenerul este organizatie inreg. In 
Romania 

2 Nu daca – se incadreaza in art 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor, cine poate participa la licitatie, 
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partener in acest proect? 
3. Furnizorii de programe de formare 
profesionala cu durata mai mica de 120 
ore nu se autorizeaza de catre CNFPA – 
Pot functiona individual (fara parteneri) in 
acest proiect? 
 
 
 
 

paragraful 4, subparagraful 1 (modificat prin  corrigendum),. daca se elibereaza diplôme ce sunt 
recunoscute la nivel de companie, atunci solicitantul  trebuie sa aiba inscrise codurile CAEN in 
statut : 8042 sau 7414 sau 7450. 
3. Da conform art 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor, cine poate participa la licitatie, paragraful 4, 
subparagraful 1 (modificat prin  corrigendum), poate depune o cerere de finantare  daca se 
elibereaza diplôme ce sunt recunoscute la nivel de companie si    daca  inscrise codurile CAEN in 
statut: 8042 sau 7414 sau 7450. 

  

163 1. Microintreprinderile platitoare de impozit 
pe venit platesc impozite pe venitul 
provenit din finantarea nerambursabila? 
Daca da, in baza carei legi? Daca nu, in 
baza carei legi? Rog raspuns concret, la 
obiect, justificat in temeiul legii. 
 2. Cost de subzistenta – la ce se refera? 
(ce include)? 
3. Ce includ costurile administrative ? De 
ce doar pentru beneficiar? 
4. Anexa D – in TVA ce se completeaza ?  
5. O persoana poate fi angajata prin cumul 
de functii in 2 echipe de management 
diferite?  

1. Va rugam sa va adresati Directiei de finante, ghidul nu trateaza probleme privind taxarea 
companiilor 
2. Dovada costului de subzistenta este data de diverse institutii sau organizatii ( primarii, etc) in 
baza anchetelor sociale . 
3. Costurile administrative care se trec pe linia de buget 10, includ acele costuri de regie care nu 
se regasesc in alte linii bugetare si se incadreaza in procentul de 7% din total costuri directe 
eligibile proiect. Daca beneficiarul mai deruleaza un alt proiect de finantare nerambursabila, nu 
sunt eligibile aceste costuri administrative prin aceasta schema de finatare. 
4. este vorba de codul de platitor TVA pentru persoanele juridice romane sau de VAT number 
pentru persoanele juridice straine 
5. Conform ghidului, art 2.1.1 Eligibilitatea proiectelor – Numarul de propuneri si finantari pentru 
un solicitant : « Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finantare avand grija ca 
fiecare propunere sa aiba echipe de management diferite » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


