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INTREBARI      RASPUNSURI 
Obiectivele programului şi măsurile prioritare pentru anul 2007 
 

 

Alocarea financiară acordată de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse în calitate de       Autoritate Contractantă 
 

 

1.Sumele prevazute in Corrigendum cuprinse intre 50.000-150.000 euro 
reprezinta finantare nerambursabila doar pentru parteneriate? 
 

Da, conform Corrigendumului pentru Ghidul 2006, in cazul 
parteneriatelor suma ce poate fi solicitata, trebuie obligatoriu sa se 
incadreze intre minim 50.000 Euro si maxim 150.000 Euro.  

2.Costurile de 10% a unei institutii publice este inclusa in grantul oferit 
de catre Comunitatea Europeana? (program Phare) 
 

Conform Ghidului solicitantului sectiunea 1.3 Alocarea financiara 
acordata - cei 10% reprezinta co-finantarea la finantarea neramburabila 
pe care o institutie publica trebuie sa o furnizeze in numerar, din resurse 
proprii sau ale partenerilor sau din alte surse decat ale bugetului 
Comunitatii Europene.  
 

3. Primaria Mun. Gheorgheni nefiind acreditata pentru organizarea 
programelor de formare sau pentru evaluarea competentelor dobandite, 
daca actioneaza in parteneriat poate solicita suma minima de 
50.000EUR sau este obligatoriu solicitarea sumei minime de 
50.000EUR? 

Pentru Phare 2006, conform corrigendum 2, in cadrul acestui apel pentru 
propuneri, parteneriatele (inclusiv parteneriatele regionale şi locale 
pentru ocupare şi incluziune socială, create prin Proiectul Phare),  pot 
solicita finanţare nerambursabilă care să se încadreze între următoarele 
limite, minimă şi maximă, ale sumelor, după cum urmează: 
• Suma minimă: 50.000 EURO 
• Suma maximă: 150.000 EURO 

Grupuri tinta 
 

 

4. Cum se poate evidentia faptul ca grupul tinta este de etnie Rroma?        
 

 
In aceasta situatie este necesara o declaratie pe proprie rãspundere a 
solicitantului prin care se certificã componenta grupului tintã în cazul 
persoanelor de etnie Roma. 
 

5. Se poate ca din grupul tinta de tineri peste 18 ani sa faca parte si 
persoane care lucreaza si sunt in locuinte sociale asigurate de 
DGASPC? 
 

Da. In conformitate cu punctul 1.3. grupuri tinta, singura conditie in 
privinta acestor tineri este sa fie tineri peste 18 ani care au parasit sau se 
pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind protectia copilului. Vezi 
si pct. 2.1.3 domeniile tematice. 
 

 
6. Sunt eligibili ca grup  tinta "  tinerii peste 18 ani care au pãrãsit sau se 
pregãtesc sã  pãrãseascã sistemul de stat privind protectia copilului" 
pentru a participa, ca beneficiari directi, la cursuri de formare 
profesionala,  dar care in prezent sunt elevi si/studenti ? 

Nu este vorba despre grupul tinta, ci de activitatile de care vor beneficia. 
Nu sunt eligibile activitatile de educatie si instruire pentru elevii si 
studentii inclusi in sistemul de invatamant - Conform Ghidului 
Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune 
Sociala (2.1.3 - tipul activitatilor), precum si Ghidului Solicitantului 
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 pentru Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala: (2.1.3 - 
tipul activitatilor)   

7. Doresc sa imi clarific o nelamurire referitoare la schema de finantare 
PHARE 2005 – Masuri de incluziune sociala, privind grupul tinta 
“Tineri peste 18 ani care parasesc sau se pregatesc sa paraseasca 
sistemul de protectie al copilului”.
 
Doresc sa stiu daca in acest grup tinta intra si elevii din scolile de arte si 
meserii pentru elevi cu deficiente, sau cei din scolile de arte si meserii 
care fac parte din clase integrate. 
 
 

Da, daca persoanele din grupul tinta mentionat sunt  tineri peste 18 ani 
care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind 
protectia copilului . 
 
De asemenea pot fi eligibili pentru finantare daca persoanele din grupul 
tinta sunt persoane care se incadreaza in unul din celelalte doua tipuri de 
grup tinta specificate in Ghidul solicitantului: 
- persoane cu handicap cu sau fara calificare/care au absolvit sau nu 
invatamantul obligatoriu, sau persoane care sufera de boli mintale  
- minoritatea roma (persoane de etnie roma) ale caror calificari nu mai 
sunt cerute pe piata muncii, sau fara calificari, care au absolvit sau nu 
invatamantul obligatoriu sau liceal. 
 

8. Romii care nu au absolvit 8 clase, pot forma un grup tinta in cadrul 
unui proiect al  programului Phare 2005/2006 Masuri de Incluziune 
Sociala? 
 

Da, in conformitate cu Ghidul solicitantului 2005/2006 (1.3 – sectiunea 
grupuri tinta), minoritatea Roma (persoane de etnie romă) ale căror 
calificări nu mai sunt cerute pe piaţa muncii, sau fără calificări, care au 
absolvit sau nu  învăţământul obligatoriu sau liceal, reprezinta unul 
dintre grupurile tinta specificate in ghidul solicitantului.  
 

9. Beneficiarii directi pot fi si persoane din grupurile tinta angajate dar 
care nu au calificarea ceruta postului sau nu au nicio calificare?
 
 

In conformitate cu anexa L din ghidul solicitantului, Beneficiarii directi 
sunt “cei care sunt sprijiniti prin fondurile europene pentru a concepe si 
implementa proiectul; in situatia data, beneficiarul direct este 
solicitantul.  
Consideram ca intrebarea se refera de fapt la beneficiarii finali “ cei care  
dincolo de nivelul grupului tinta, vor beneficia pe termen lung ca urmare 
a implementarii proiectului...” si care se regasesc si in cuprinsul anexei 
A” formularul de cerere de finantare”.   
Conform prevederilor sectiunii 1.3 din ghidul solicitantului rezulta faptul 
ca persoane din grupurile tinta angajate dar care nu au calificarea ceruta 
postului sau nu au nicio calificare pot beneficia de masurile de 
incluziune sociala specifice acestui ghid  daca ele corespund 
caracteristicilor unuia din cele 3 Grupuri tinta eligibile mentionate in 
Ghidul solicitantului. 
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10. Tinerii peste 18 ani care frecventeaza sau urmeaza sa paraseasca 
sistemul scolilor speciale sunt considerati ca facand parte din grupul 
tinta al tinerilor 18+ care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca 
sistemul de stat privind protectia copilului? Mentionez ca scolile 
speciale sunt in subordinea Inspectoratelor scolare. 
 

Conform Ghidului solicitantului, punctul 1.3, grupurile ţintă pentru 
aceste două scheme de grant sunt: persoane cu handicap cu sau fără 
calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu sau persoane 
care suferă de boli mintale; tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se 
pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului; 
minoritatea Roma (persoane de etnie romă) ale căror calificări nu mai 
sunt cerute pe piaţa muncii, sau fără calificări, care au absolvit sau nu 
învăţământul obligatoriu sau liceal". Tinerii din scolile speciale, in varsta 
de peste 18 ani daca au avut sau au inca o masaura de protectie speciala 
dar va fi revocata si vor iesi din sistem, sigur, sunt eligibili ca si grup 
tinta. Atentie marita la tipul de activitati eligibile (vezi sectiunea 2.1.3: 
Tipul activitatilor”. 

11. Atat in pre-propunere intrebarea 2.3 cat si in cererea de finantare 
punctul1.4 grupul tinta si beneficiarii finali trebuie enumerati distinct.de 
ex; beneficiari finali 20 de persoane roma care locuiesc in comunitatea 
x si y, cu varsta intre 16-24 ani cu cel utin 2 clase primare. Cine este 
grupul tinta? 
 

In conformitate cu Anexa A 1.4 si anexa L definitii glosar, grupul tinta 
este reprezentat de grup/entitate care va fi pozitiv afectata de proiect , la 
nivelul scopului proiectului, pentru si cu care se lucreaza indeaproape in 
cadrul proiectului. Beneficiarii finali sunt cei care, dincolo de nivelul 
grupului tinta, vor beneficia (vor fi afectate pozitiv) pe termen lung ca 
urmare a implementarii proiectului la un nivel cuprinzator al societatii 
sau al sectorului. deci familie, scoala, comunitate, societatea in 
ansamblu, elemente ale acesteia.  
De asemenea, in conformitate cu pct.1.3 grupul tinta poate fi reprezentat 
de catre unul din cele trei prezentate in cuprinsul acestei sectiuni:  
persoane cu handicap cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu 
învăţământul obligatoriu sau persoane care suferă de boli mintale; tinerii 
peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de 
stat privind protecţia copilului; minoritatea Roma (persoane de etnie 
romă) ale căror calificări nu mai sunt cerute pe piaţa muncii, sau fără 
calificări, care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu sau liceal 
 

12.  O persoana care nu are studii (nici 2 clase primare) poate participa 
ca beneficiar in proiect? 
 

Da, cu conditia sa se incadreze in unul dintre cele trei grupuri tinta 
mentionate in ghidul solicitantului Phare 2005 sau Phare 2006.  
 

13. Pot participa la programul de formare initiala, calificare, 
recalificare, adulti(romi) care au peste 18 ani dar nu au absolvit 
gimnaziul (au 2-3 clase), intru-cat in ord. nr. 129 pot participa la 
calificare, recalificare aduli care au absolvit gimnaziul cu sau fara 
certificat de capacitate? 

Conform Ghidului Solicitantului-Masuri de incluziune sociala Phare 
2005/2006- pct. 1.3 grupul tinta privin Minoritatea Roma este format din 
persoane de etnie roma ale caror calificari nu mai sunt cerute pe piata 
muncii, sau fara calificari, care au absolvit sau nu invatamantul 
obligatoriu sau liceal. 
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14.  Am dori sa stim daca persoanele roma care sunt sub contract de 
solidaritate, care expira in 2008, pot fi eligibile. Vezi ghidul 
solicitantului cap 2.4. punctul 4. Dorim sa initiem prin proiectul pe 
phare 2005 o formare care nu va fi sustinuta de AJOFM.  
 

Da, in masura in care acestia respecta caracteristicile grupului tinta 
Minoritatea roma (persoane de etnie roma) ale caror calificari nu mai 
sunt cerute pe piata muncii, sau fara calificari, care au absolvit 
invatamantul obligatoriu sau liceal.
Anexa H completata de solicitant va mentiona activitatile propuse prin 
proiect pentru a se evita dubla finantare in  situatia in care ar beneficia 
de fonduri de la Bugetul de stat / Fondul de Somaj in baza legii 76/2002 
privind sistemul asigurarilor sociale si ocuparea fortei de munca. 
 

15.  În prezent Penitenciarul Satu Mare beneficiază de fonduri de la 
Bugetul de Stat pentru persoanele private de libertate care au cel puţin 6 
luni până la liberare şi nu mai mult de 9 luni, de cel puţin 4-8 clase, 
pentru a putea participa la un curs de calificare. Noi dorim să 
implementăm un curs de calificare care are ca şi grup ţintă persoane 
private de libertate de etnie rromă, fără a ţine cont de condiţiile mai sus 
precizate.  
În aceste condiţii proiectul îşi păstrează condiţiile de eligibilitate? 
În acest caz care este modalitatea de completare a anexei H? 
 

Conform Ghidului Solicitantului, persoanele de etnie roma reprezinta 
unul din grupurile tinta eligibile pentru aceasta finantare.  
Avand in vedere ca institutia dumneavostra beneficiaza deja de fonduri 
de la Bugetul de Stat pentru sustinerea unor cursuri de calificare trebuie 
avut in vedere ca activitatile propuse sa nu se suprapuna cu cele derulate 
in prezent.  
Anexa H este completata de solicitant pentru a se evita dubla finantare in  
situatia in care se beneficiaza de fonduri de la Bugetul de stat / Fondul 
de Somaj in baza legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor sociale si 
ocuparea fortei de munca si este o declaratie pe proprie raspundere 

16.  Daca se pot organiza cursuri pentru tineri absolventi ai Scolii 
Speciale "Stefan cel Mare", cursuri de calificare in meseriile: croitori, 
vopsitori auto, tamplari, etc 
 

In conformitate cu cele 2 ghiduri ale solicitantului, unul din cele 3 
grupuri tinta eligibile in cadrul acestor programe este reprezentat de 
tineri peste 18 ani care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca sistemul 
de stat privind protectia copilului. In ceea ce priveste activitatea de 
calificare se regaseste deasemenea in domeniul tematic 1 - Facilitarea 
accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin dezvoltarea masurilor 
active. 
 

17. Referindu-ne la grupul tinta, putem avea prin proiect cate un numar 
de beneficiari din cele 3 categorii: persoane cu handicap, persoane post-
institutionalizate, romi? Daca da, ce numar de beneficiari ne este permis 
pentru fiecare categorie in parte? 
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (1.3.), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala (1.3) pag. 6: 
"proiectul se va adresa unui singur grup tinta; nu este permisa mixarea 
grupurilor tinta in cadrul unui singur proiect." 
 

18.  Cum se demonstreaza faptul, ca beneficiarii fac parte din grupul 
tinerilor care au parasit sistemul de protectia copilului sau sunt de etnie 
rroma?  
 
 

Pentru tinerii care au parasit sistemul de protectie a copilului, acestia 
trebuie sa se regasasca in baza de date a DGASPC-urilor si sa aiba 
hotarare de revocare/ incetare a masurii de protectie din institutiile / 
centrele de pasament ale DGASPC.  
Pentru a dovedi ca beneficiarii sunt de etnie roma, este necesara o 
declaratie pe proprie rãspundere a solicitantului prin care se certificã 
componenta grupului tintã în cazul persoanelor de etnie Roma" 
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19.  Ce se intelege prin "persoane care sufera de boli mintale"? Se 
refera la persoane cu certificat valid de incadrare intr-o caterogie de 
persoana cu handicap mintal sau nu? Daca nu, cum se demonstreaza 
boala mintala? 

Definitia este data de legislatia in domeniu, in vigoare 

 
Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate participa la licitaţie 

 

20.  Este eligibila Autoritatea Nationala a Romilor, pentru a aplica in 
cadrul programelor de finantare?     
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.1.1.e), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala: (2.1.1.e), 
solicitantul, trebuie să fie o entitate non-profit sau orientată spre profit, 
publică sau non-publică conform listei de mai jos: 
- agenţii de formare profesională;  
- agenţii de plasare a forţei de muncă (employment brokers);  
- furnizori autorizaţi de educaţie şi formare profesională continuă a 
adulţilor; 
- asociaţii ale furnizorilor de formare; 
- centre autorizate pentru evaluarea competenţelor dobândite în sistem 
non formal sau informal;   
- camere de comerţ; 
- institute de cercetare; 
- universităţi; 
- centre regionale pentru formarea profesională a adulţilor; 
- autorităţi locale (care au în coordonare departamente a căror activitate 
se adresează grupurilor ţintă); 
- companii private; 
- organizaţii patronale; 
- sindicate; 
- ONG-uri, inclusiv asociaţii şi fundaţii ale cultelor religioase; 
- penitenciare. 
In acelasi timp trebuie sa indeplineasca si celelalte conditii de la pct 
2.1.1 [2.1.1.(1) a – d,f +2.1.1.(2)] 
 

21 Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite de un ONG, ca sa poata 
aplica pentru o linie de finantare, daca pana in prezent nu a mai facut - 
o?        

Solicitantul trebuie sa raspunda conditiilor de eligibilitate mentionate in 
sectiunea 2.1.1”eliigibilitatea solicitantilor” din cuprinsul ghidului 
solicitantului.  
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22. Solicitantul de finantare poate fi un SRL, daca este autorizat ca 
furnizor de formare?                      
 

Pentru a fi eligibila să primească o finanţare nerambursabilă, un SRL  
trebuie să îndeplinească toate conditiiile de eligibilitate mentionate la 
punctul 2.1.1 din Ghidul Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - 
Masuri de Incluziune Sociala/Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala 

23. Institutia noastra are in subordine Directia Generala de asistenta 
Sociala si Protectia Copilului. Suntem in acest caz eligibili ca si 
Consiliu Judetean, pe schema de finantare?   
 
Daca da, putem lua in parteneriat o universitate in cadrul unui proiect 
pentru reinsertia profesionala a somerilor din cadrul grupurilor tinta, cu 
varste intre  15 si 24 ani? 

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului sunt mentionate la sectiunea  
2.1.1. din Ghidul solicitantului; Consiliul Judetean este autoritate locala, 
deci din acest punct de vedere indeplineste criteriile de eligibilitate  
Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriate cu orice alt 
solicitant eligibil, corespunzator obiectivelor si activitatilor proiectului. 
Partenerii trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate ( - vezi 
secţiunea 2.1.1(1) din Ghidului solicitantului, punctele a, d, e, f.)  dar 
proiectele vor trebui sa se adreseze unui singur grup tinta dintre cele 3 
grupuri tinta mentionate  in Ghid la sectiunea 1.3.     

24. D.G.A.S.P.C. este eligibila doar in parteneriat cu o institutie ONG 
acreditata/autorizata pentru formare profesionala?                               
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 
este instituţia publică cu personalitate juridică care indeplineste 
conditiile de eligibilitate, in conformitate cu sectiunea 2.1.1: 
Eligibilitatea solicitantilor” din ghidul solicitantului pentru Phare 2005 si 
Phare 2006. Pentru a propune in cadrul aplicatiei programe de formare 
profesionala, in conformitate cu sectiunea 2.12: Parteneriate si 
eligibilitatea parteneriatelor” din cadrul ghidului solicitantului, “in cazul 
in care solicitantii nu sunt furnizori autorizati de formare profesionala 
corespunzator sectiunii 2.1.1, ei trebuie sa actioneze in parteneriat cu 
unul sau mai multi furnizori de servicii, corespunzator obiectivelor si 
activitatilor proiectului”.   

25. Daca un proiect poate viza numai activitati de mediere, informare si 
consiliere a grupului tinta, cat si a unor actori sociali cu obiectiv 
incluziunea sociala a tinerilor? Proiect in parteneriat cu DGASPC prin 
care sa se lucreze cu adolescenti si tineri cu varste cuprinse intre 16 si 
24 ani, cu angajatori si cu comunitatea.                      
 

In ceea ce priveste grupurile tinta mentionate de dvs (alti actori sociali, 
adolescenti si tineri cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, angajatori, 
comunitate) - Propunerile de proiecte trebuie sa se adreseze unui grup 
tinta din cele 3 mentionate ca eligibile la punctul 1.3 din Ghidul 
solicitantului: 
- Persoane cu handicap cu sau fara calificare /care au absolvit sa nu 
invatamantul obligatoriu, sau persoane care sufera de boli mintale  
- Tineri peste 18 ani care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca 
sistemul de stat privind protectia copilului  
- Minoritatea Roma (persoane de etnie roma) ale caror calificari nu mai 
sunt cerute pe piata muncii, sau fara calificari, care au absolvit sau nu 
invatamantul obligatoriu sau liceal. 
In propuneri pot sa se regaseasca activitati din cele 2 domenii tematice si 
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anume  
Domeniul 1 - Facilitarea accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin 
dezvoltarea masurilor active 
Domeniul 2 - Combaterea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii 
DGASPC-urile pot fi partener - se afla in subordinea Consiliului 
Judetean sau al Primariilor de sector din Bucuresti,  
autoritati locale care indeplinesc criteriile de eligibilitate. 

 
26.. Parohia Sfantul Calinic poate fi aplicant eligibil? 
 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate prevazute 
la 2.1.1.  
 

27. Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova trebuie sa actioneze in 
parteneriat cu un furnizor autorizat de formare pentru a depune o 
aplicatie? 
 

In cazul proiectelor care implica formare, partenerii trebuie sa fie 
furnizori autorizati de programe de formare profesionala (Ghidul 
solicitantului punctul 2.1.2.) 
 

28. Daca o firma a primit in trecut subventie de la AJOFM conform 
anexei J, mai poate accesa fonduri nerambursabile Phare 2005? 
 

O firma poate accesa fonduri nerambursabile Phare 2005 chiar daca in 
trecut a primit subventie de la AJOFM, daca nu beneficiaza in prezent de 
fonduri de la bugetul de stat/fondul de somaj (L76/2002) pentru 
activitatile prevazute in prezentul proiect          
 

29. AJOFM-urile sunt eligibile, în condiţiile în care nu toate sunt 
autorizate ca furnizori de formare profesională? Pentru AJOFM-urile 
care sunt în această situaţie, ele pot să aplice şi să desfăşoare activităţi 
de informare, consiliere etc.? 
 

AJOFM sunt furnizori autorizaţi de formare profesională, deci pot fi 
solicitanţi/parteneri pe aceste scheme de finanţare, cu condiţia respectării 
tuturor celorlalte criterii de eligibilitate a aplicantului de la punctul 2.1.1. 
In cazul in care nu sunt autorizate si doresc desfasurarea de activitati de 
formare, trebuie sa aiba cel putin un partener autorizat in acest domeniu. 
Aceasta conditie nu este necesar a fi indeplinita in cazul proiectelor care 
nu includ activitati de formare 
 

30. O întreprindere cu capital integral privat ce are peste 800 de angajaţi 
şi care în 2006 a înregistrat un rezultat financiar negativ (pierdere) este 
eligibilă ca Solicitant în cadrul schemei Phare 2006 “Măsuri de 
Incluziune Socială”?  
 

Avand in vedere faptul ca ati inregistrat un rezultat financiar negativ 
(pierdere) in anul 2006, nu demonstreaza faptul ca intreprinderea 
dumneavoastra are suficienta capacitate financiara si operationala pentru 
a depune o solictare de finantare nerambursabila pentru aceasta schema 
de grant. 
 

31. Solicitantul trebuie sa fie autorizat  ca furnizor de formare 
profesionala?                                            
 

Conform Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.1.1, „pentru a fi eligibili să 
primească o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
(...) 
e. Să fie o entitate non-profit sau orientată spre profit, publică sau non-
publică, conform listei de mai jos: 
- agenţii de formare profesională 
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- agenţii de plasare a forţei de muncă (employment brokers) 
- furnizori autorizaţi de educaţie şi formare profesională continuă a 
adulţilor 
- asociaţii ale furnizorilor de formare etc” 
 
De asemenea, in conformitate cu sectiunea 2.1.2, “parteneriate si 
eligibilitatea partenerilor”, “in cazul in care solicitantii nu sunt furnizori 
autorizati de programe de formare profesionala in conformitate cu 
sectiunea 2.1.1, ei trebuie sa actioneze in parteneriat cu unul sau mai 
multi furnizori de servicii, corespunzator obiectivelor si activitatilor 
proiectului”.  

32. Departamentul de Asistenta Sociala in cadrul Arhiepiscopiei 
Ortodoxe a Sibiului, este eligibil ca solicitant, biroul fiind acreditat ca 
furnizor de servicii sociale?                                                         
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005/2006 - 
Masuri de Incluziune Sociala (2.1.1.punctele a - e), pentru a fi eligibili sa 
primeasca o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa respecte 
prevederile de la sectiunea 2.1.1 punctele a-e: sa fie persoane juridice, sa 
fie direct responsabili de pregatirea si managementul proiectului, sa nu 
actioneze ca intermediar, sa fie entitate non-profit sau orientată spre 
profit, publică sau non-publică conform listei de mai jos: 
- agenţii de formare profesională;  
- agenţii de plasare a forţei de muncă (employment brokers);  
- furnizori autorizaţi de educaţie şi formare profesională continuă a 
adulţilor; 
- asociaţii ale furnizorilor de formare; 
- centre autorizate pentru evaluarea competenţelor dobândite în sistem 
non formal sau informal;   
- camere de comerţ;  
- institute de cercetare; 
- universităţi; 
- centre regionale pentru formarea profesională a adulţilor; 
- autorităţi locale (care au în coordonare departamente a căror activitate 
se adresează grupurilor ţintă); 
- companii private; 
- organizaţii patronale; 
- sindicate; 
- ONG-uri, inclusiv asociaţii şi fundaţii ale cultelor religioase; 
- penitenciare. 

33. Cultele religioase sunt institutii eligibile?(intru-cat in Ghid se 
precizeaza ca sunt eligibile doar fundatii ale cultelor religioase). 

Daca va referiti la reprezentantii acestora, acestia, conform Ghidului 
Solicitantului pentru Programul Phare 2005/2006 - Masuri de Incluziune 
Sociala (2.1.1.punctele a - e), pentru a fi eligibili sa primeasca o 
finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa respecte prevederile de la 
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sectiunea 2.1.1 punctele a-e: sa fie persoane juridice, sa fie direct 
responsabili de pregatirea si managementul proiectului, sa nu actioneze 
ca intermediar, sa fie entitate non-profit sau orientată spre profit, publică 
sau non-publică conform listei de mai jos: 
- agenţii de formare profesională;  
- agenţii de plasare a forţei de muncă (employment brokers);  
- furnizori autorizaţi de educaţie şi formare profesională continuă a 
adulţilor; 
- asociaţii ale furnizorilor de formare; 
- centre autorizate pentru evaluarea competenţelor dobândite în sistem 
non formal sau informal;   
- camere de comerţ;  
- institute de cercetare; 
- universităţi; 
- centre regionale pentru formarea profesională a adulţilor; 
- autorităţi locale (care au în coordonare departamente a căror activitate 
se adresează grupurilor ţintă); 
- companii private; 
- organizaţii patronale; 
- sindicate; 
- ONG-uri, inclusiv asociaţii şi fundaţii ale cultelor religioase; 
- penitenciare. 

34. AJOFM poate depune proiecte in cadrul programului Phare 
2005/2006- Masuri de Incluziune Sociala? 
 

AJOFM sunt furnizori autorizaţi de formare profesională, deci pot fi 
solicitanţi/parteneri pe aceste scheme de finanţare, cu condiţia respectării 
tuturor celorlalte criterii de eligibilitate a aplicantului de la punctul 2.1.1. 
 

35. "Desi o tema de studiu foarte intens promovata la noi este 
marginalizarea si excluziunea sociala, nu am date despre rolul 
universitatii in astfel de proiecte pe care le sprijiniti; daca totusi 
universitatea poate fi conexa programelor dvs, cu deosebit interes 
putem sa ne implicam". 
 

Conform Ghidurilor Solicitantilor Phare 2005-2006, capitolului 2.1.1. - 
Eligibilitatea Solicitantilor, universitatile sunt eligibile pentru a aplica pe 
cele 2 scheme de finantare. 
 

 
36. "Daca programele dvs se adreseaza cu precadere ONG-urilor si nu 
universitatilor" 

Solicitantii eligibili pe cele doua scheme de grant, Phare 2005 si Phare 
2006 se regasesc in cadrul cele doua documente de ghid al solicitantului 
la sectiunea 2.1.1 “Eligibilitatea solicitantilor: cine poate participa la 
licitatie”. Aplicatiile pot fi depuse atat individual cat si in parteneriat, 
respectand criteriile de eligibilitate referitoare la activitati si grupurile 
tinta. 

37. Fundatia Bethany, filiala Iasi, Olivia Leu, tel. 0744.299275:
4. "Dat fiind ca nu avem personalitate juridica, fiind filiala in Moldova, 

Ghidurile solicitantului Phare 2005-2006, mentioneaza la punctul 2.1.1. - 
Eligibilitatea solicitantilor, pct. F, ca "Solicitantul sau partenerii trebuie 
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putem depune aplicatii?" 
 

sa aiba sediul (sediul social sau o filiala cu personalitate juridica) in 
regiunea unde se depune cererea de finantare in Romania. In situatia dvs, 
daca filiala nu are personalitate juridica, nu sunteti eligibila ca aplicant. 

38. Pe acest proiect vrem s adesfasuram activitati si in Constanta si in 
Mures. Aceste doua centre nu au personalitate juridica. Suntem eligibili 
sa aplicam?In aceste doua judete avem ca parteneri AJOFM-urile) 
 

Nu, ghidul solicitantului prezizeaza atat pentru Phare 2005 cat si pentru 
Phare 2006 ca, la sectiunea 2.1.1. "eligibilitatea solicitantilor, pct.a -ca 
solicitantii "sa fie persoane juridice" iar la pct. F , …de asemenea 
partenerii trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate de la 
punctele a,-f .....". 

39.. Cine poate accesa proiecte de peste 75.000 Euro?din ghid am 
inteles ca pot accesa aceste sume instituutiile care au parteneriate 
incheiate pe proiectul Phare 2003. In Iasi care sunt aceste institutii sau 
denumirea lor? 
 

Proiectele in valoare de peste 75.000 de Euro se pot depune pe schema 
de finantare nerambursabila 2006 Masuri de Incluziune sociala; in 
conformitate cu documentul de corrigendum la aceasta schema de 
finantare, articolul "marimea finantarilor nerambursabile:' In cadrul 
acestui apel pentru propuneri, parteneriatele (inclusiv parteneriatele 
regionale si locale pentru ocupare si incluziune sociala, create prin 
Proiectul Phare 2003 CES) pot solicita finantare nerambursabila care sa 
se incadreze intre urmatoarele limite, minima si maxima, ale sumelor, 
dupa cum urmeaza:suma minima: 50.000 euro, suma maxima: 150.000 
Euro.  
In concluzie, nu doar parteneriatele create prin Proiectul  Phare 2003 
CES  pot aplica pentru proiecte in valoare mai mare de 75.000 euro; 
Lista parteneriatelor create prin Programul Phare 2003 CES o puteti gasi 
pe site-ul MMFES la adresa 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp. 
 

40. Penitenciarul Miercurea Ciuc, nefiind acreditat ca furnizor de 
formare profesionala,poate solicita finantare nerambursabila Phare 
2006-Masuri de incluziune sociala, in mod  individual sau trebuie sa 
actioneze in parteneriat? 

Conform Ghidului Solicitantului Phare 2005/2006-Masuri de incluziune 
sociala pct. 2.1.2.-In cazul in care solicitantii nu sunt furnizori autorizati 
de programe de formare profesionala corespunzator sectiunii 2.1.1. de 
mai sus, ei trebuie sa actioneze in parteneriat cu unul sau mai multi 
furnizori de servicii, corespunzator obiectivelor si activitatilor 
proiectului . 

 
41. In cadrul autoritatilor locale de la pct 2.1.1. din Ghidul solicitantului 
Phare 2005/2006-Masuri de incluziune sociala apare termenul de " 
departament" care de regula se regaseste doar la nivel de ministere si nu 
la nivelul autoritatilor locale. Care este semnificatia acestui termen? 

 
Termenul  “departament” nu trebuie inteles neaparat in sensul unei 
structuri a ministerului; este vorba de existenta unei 
“structuri/directie/serviciu” la nivelul autoritatii locale a carei activitate 
se adreseaza grupurilor tinta 

42. Reprezint un furnizor de formare profesionala autorizat si doresc sa 
scriu un proiect pe Phare2006/Masuri de incluziune sociala in 
parteneriat cu Primaria Comunei Mirsid( linga Zalau) - grup tinta romi. 
Am o intrebare legat de eligibilitatea Primariei-In ghid se spune ca sunt 
eligibile : autoritati locale( care au in coordonare departamente a caror 

Da. Conform Ghidului, eligibilitatea solicitantului, autoritatile locale 
care au in coordonare departamente a caror activitate se adreseaza celor 
trei grupuri tinta, sunt eligibile pentru finantare. 
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activitate se adreseaza grupurilor tinta). Primaria Mirsid are un 
departament ( 1 persoana angajata) care se ocupa nu numai de romi ci si 
si de alte persoane ( cu dizabilitati etc.), nu are special un departament 
care se ocupa numai de romi. In acest caz Primaria este eligibila ca 
solicitant ?  
43. Daca Fundatia Euro 21(organizatie non-guvernamentala, non-profit) 
a beneficiat in ultimii 3 ani fiscali de granturi in suma totala de peste 
200.000 euro, este eligibila in cadrul liniei de finantare Phare 2005 
Masuri de Incluziune Sociala? (tinand cont de regula de minimis) 
 

Potrivit Corrigendumului la Ghidul Solicitantului pentru Schema de 
finantare nerambursabila 2005 Masuri de incluziune sociala si 2006 
Masuri de incluziune sociala  proiectele potentialilor aplicanti, respectiv 
organizatiile care realizeaza profit si ONG-urile pentru care valoarea 
bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate in ultimii 2 ani, precum si 
in anul finaciar in curs depasesc suma de 200.000 Euro nu sunt eligibile.  
 

44. Asociatia Caritas Roman are acreditare pt serviciul social de: 
"Asistenta sociala pt persoanele aflate in dificultate" - daca dorim sa 
scriem un proiect pt programele de incluziune sociala Phare 2005-2006, 
este suficienta aceasta acreditare? 
 

Pentru programele Phare 2005-2006 exista 3 categorii de criterii de 
eligibilitate, care se refera la: 
- organizatiile care pot solicita o finantare nerambursabila (2.1.1) si 
partenerii lor (2.1.2) 
- activitatile pentru care se poate acorda finantare nerambursabila 
(2.1.3.) 
- tipurile de costuri care pot fi luate in considerare la stabilirea sumei 
reprezentand finantarea nerambursarea (2.1.4). 
In cazul organizatiei dvs urmariti in detaliu subcapitolul 2.1.1. 
 

45..Fundatia "Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi" este 
considerata a fi eligibila ca aplicant in conditiile in care a primit in 
ultimii trei ani fiscali granturi cu finantare din partea Uniunii Europene 
ce depasesc 100000 Euro? 
 

In cazul in care valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate 
solicitantului nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 Euro pe o 
perioada de 3 ani fiscali proiectul depus poate fi eligibil in masura in 
care indeplineste si celelalte conditii de eligibilitate mentionate in 
sectiunea 2.1.3 din Ghidul solicitantului 
 

46..Ce inseamna regula de minimis? Daca o institutie publica de 
asistenta sociala a beneficiat de finantare PHARE mai mare de 200 000 
euro in ultimii trei ani fiscali, mai poate aplica pentru Phare 2005-2006? 
 

In conformitate cu corrigendum-uldin data de 06.08.2007 Regula de 
minimis se aplica organizatiilor care realizeaza profit precum si ONG-
urilor. In conformitate cu acest corrigendum, “valoarea bruta a 
ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi nu poate depasi 
echivalentul in lei a 200000 Euro, respectiv echivalentulin lei a 100000 
Euro pentru intreprinderile care activeaza in domeniul transporturilor pe 
o perioada de 3 ani fiscali, indiferent daca ajutorul a fost acordat din 
surse nationale sau comunitare. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte 
ajutoare de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile...”.  
 
Regula de minimis se aplica doar organizatiilor care realizeaza profit 
precum si ONG-urilor si nu institutiilor/autoritatilor publice.  
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47.DGASPC este eligibil? 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 
este instituţia publică cu personalitate juridică ce funcţionează în 
subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti si intrunesc conditiile de eligibilitate 
a solicitantilor, in conformitate cu sectiunea 2.1.1:Eligibilitatea 
solicitantilor” din ghidul solicitantului pentru Phare 2005 si Phare 2006 

48..ONG-urile se incadreaza in tipurile de organizatii care se supun 
regulii de minimis? 
 

Conform Corrigendumu-ului din 06.08.2007 " Potentialii aplicanti, 
respectiv organizatiile care realizeaza profit, precum si ONG-urile 
trebuie sa respecte urmatoarea Regula de minimis....”; vezi si raspuns la 
intrebarea 46.  
 

49. La solicitant este mentionat: autoritati locale (care au in coordonare 
departamente a caror activitate se adreseaza grupurilor tinta). Primariile 
care au compartimente / birouri de asistenta sociala sunt eligibile? 
 

Termenul  “departament” nu trebuie inteles neaparat in sensul unei 
structuri a ministerului; este vorba de existenta unei 
“structuri/directii/serviciu” la nivelul autoritatii locale a carei activitate 
se adreseaza grupurilor tinta 

50. In ghidul de finantare, 2.1.1 (1) Eligibilitatea solicitantilor, se 
enumera conditiile de eligibilitate. La sectiunea  2.1.2 Parteneriate si 
eligibilitatea parteneriatelor, se specifica in plus ca si conditie de 
eligibilitate: "In cazul in care solicitantii nu sunt furnizori autorizati de 
programe de formare profesionala corespunzator sectiunii 2.1.1 (1) de 
mai sus, ei trebuie sa actioneze in parteneriat cu unul sau mai multi 
furnizori de servicii, corespunzator obiectivelor si activitatilor 
proiectului." 
 
In cazul in care proiectul nostru nu presupune actiuni de formare 
profesionala, solicitantul sau partenerul trebuie sa fie furnizor autorizat 
de formare profesionala?
 

In cazul in care proiectul nu presupune actiuni de formare profesionala, 
solicitantul sau partenerul nu trebuie sa fie furnizor autorizat de formare 
profesionala 
 

51. Solicitantul poate fi Directia de Asistenta Sociala Comunitara, 
serviciu acreditat, cu buget si personalitate Juridica, subordonat direct 
Consiliului local. 
 

Doar Consiliile locale ca si autoritati  intrunesc conditiile de eligibilitate 
a solicitantilor, in conformitate cu sectiunea 2.1.1:Eligibilitatea 
solicitantilor” din ghidul solicitantului pentru Phare 2005 si Phare 2006. 

52. In situatia in care o Directie de asistenta sociala 
comunitara beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat / Fondul de 
şomaj pentru alte activitati decat cele prevazute in cererea de finantare 
pentru acelasi grup tinta, ramane eligibila?  
Concret: 10 beneficiari persoane defavorizate remunerate pentru 
activitati de salubrizare in baza unor contracte de solidaritate incheiate 
intre DASC si AJOFM vor fi partea a unui grup tinta care va participa 
la formare initiala, mediere, consiliere prin proiect. 

Solicitantul poate accesa fonduri nerambursabile Phare 2005 chiar daca 
in trecut a primit subventie de la AJOFM, daca nu beneficiaza in prezent 
de fonduri de la bugetul de stat/fondul de somaj (L76/2002) pentru 
activitatile prevazute in prezentul proiect          
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53.. Fundatia Estuar activeaza de peste 14 ani in domeniul sanatatii 
mintale si furnizeaza servicii sociale destinate adultilor cu probleme de 
sanatate mintala, oferind aceste servicii in cadrul unei retele nationale 
(prin puncte de lucru aflate in Botosani, Cluj, Constanta , Ploiesti si 
Bucuresti - 2 centre si 4 locuinte sociale). Avand servicii in mai multe 
locatii, avem un numar de peste 3000 de beneficiari si foarte proiecte  in 
derulare. 
2 dintre punctele noastre de lucru (Botosani si Constanta ) s-au 
transformat in filiale anul acesta - in cazul acesta, ele pot depune separat 
proiect in cadrul licitatiei. Cum vor fi ele afectate de acest 
corrigendum? 
 

Intrebarea nu este clara. Daca va referiti la posibilitatea ca cele 2 filiale 
sa  fie solicitanti, conform Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Phare 2005/2006 - Masuri de Incluziune Sociala (2.1.1.punctele b, 
solicitantul trebuie să aibă sediul (sediul social sau o filială cu 
personalitate juridică) în regiunea unde se depune cererea de finanţare în 
România. 
 

54. Conform ghidului solicitantului dacă unitatea noastră doreşte să 
depună o cerere de finanţare in calitate de beneficiar pentru calificare şi 
nu este acreditată pentru aceasta suntem obligaţi să depunem cererea de 
finanţare cu un partener acreditat? 
 

Conform Ghidului Solicitantului, “pentru organizarea programelor de 
formare profesională (…), beneficiarii de finanţare nerambursabilă 
trebuie să fie acreditaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizori de 
formare profesională autorizaţi (…)”. 

55. Va solicitam un raspuns clar la intrebarea: Directiile Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului sunt eligibile ca solicitanti (in 
parteneriat cu un furnizor acreditat de formare profesionala) in cadrul 
acestei scheme de finantare?  
La o intrebare similara, ati raspuns: „DGASPC-urile se afla in 
subordinea Consiliului Judetean sau al Primariilor de sector din 
Bucuresti, autoritati locale care indeplinesc criteriile de eligibilitate ale 
solicitantului de la punctul 2.1.1”. 
Consideram ca acest raspuns nu este clar si suficient.                     
      Va rugam sa aveti in considerare faptul ca DGASPC-urile sunt 
institutii publice de sine statatoare, cu personalitate juridica proprie, 
astfel incat cererile de finantare se semneaza in nume propriu. 
  
 

Un solicitant este eligibil doar in situatia in care se regaseste in sectiunea 
2.1.1 „Eligibilitatea solicitantilor” din ghidul solicitantului.   
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 
instituţie publică cu personalitate juridică indeplineste conditiile de 
eligibilitate a solicitantilor, in conformitate cu sectiunea 
2.1.1:Eligibilitatea solicitantilor” din ghidul solicitantului pentru Phare 
2005 si Phare 2006 

Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor  
56. In cadrul proiectelor putem avea parteneri straini?  
 

Da, cu respectarea conditiilor de eligibilitate de la punctul 2.1.2 din 
Ghidul Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri de 
Incluziune Sociala/Ghidul Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - 
Masuri de Incluziune Sociala  
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57. Cum se realizeaza parteneriatele in cadrul Programului Phare 
2005/2006 Masuri de Incluziune Sociala?                                                   
 

Parteneriatele se realizeaza conform pct. 2.1.2. din Ghidul Solicitantului 
Phare 2005 si 2006, Masuri de Incluziune Sociala. 
 

58. Dorim sa realizam un parteneriat cu un ONG, noi suntem un S.R.L.. 
ONG-ul vizat a beneficiat anul acesta de fonduri de la AJOFM pt. 
consiliere in alegerea ocupatiei si orientare profesionala, noi(SRL) nu 
am beneficiat de finantari de la AJOFM. In proiectul pe care dorim sa-l 
realizam, ONG -ul va fi solicitant  iar noi parteneri. ONG-ul va 
desfasura servicii de mediere(pt. acest tip de activitati nu a beneficiat de 
fonduri de la AJOFM), vizand stabilirea de legaturi intre angajatori si 
persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Noi (SRL) vom 
desfasura cursuri de calificare, este eligibil ONG-ul? Dani Zsuzsa-
director, Continental S.R.L., 17.07.07, e - mail  
 

ONG este eligibil daca indeplineste conditiile de eligibilitate de la. pct. 
2.1.2., precum si cerinta stipulata la pct 2.4.4. din Ghidul Solicitantului 
pentru Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune Sociala/ Ghidul 
Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune 
Sociala. Cerinta de la pct 2.4.4. este legata de un document suport care 
va fi prezentat in perioada de pre - contractare 
 

 
59. Poate fi AJOFM-ul eligibil ca partener? 

Da, AJOFM-ul poate fi partener pe aceste scheme de grant, cu condiţia 
respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghid la punctul 2.1.1. 
a,d,e,f 

60. Unitatile economice din comunitate, potentiali angajatori pot fi 
asociati sau doar beneficiari finali? 
 

Unitatile economice pot fi asociati in cadrul proiectului dar nu pot primi 
fonduri din finantarea nerambursabila, cu exceptia costurilor de transport 
si diurna. Asociatii pot juca un rol real in proiect si trebuie mentionati in 
partea IV"Asociati ai solicitantului care participa la implementarea 
proiectului" a formularului de cerere de finantare (Anexa A, sectiune 
IV).  
Conform Anexei L din Ghidul solicitantului (Glosar de termeni) 
Beneficiarii finali sunt cei care dincolo de nivelul grupului tinta, vor 
beneficia pe termen lung ca urmare a implementarii proiectului la un 
nivel cuprinzator al societatii sau sectorului.In acest sens o unitate 
economica poate fi considerata pe termen lung beneficiar final in masura 
in care activitatile derulate in cadrul proiectului vor influenta sectorul de 
activitate sau regiunea in care aceasta isi desfasoara activitatea.  
Consultati de asemenea sectiunea 2.1.1, Eligibilitatea solicitantilor 
pentru a vedea daca va puteti incadra si ca solicitant..   

61. AJOFM sau agentiile locale de ocupare a fortei de munca pot fi 
parteneri sau asociati? 
 

AJOFM sunt furnizori autorizaţi de formare profesională, deci pot fi 
parteneri pe aceste scheme de finanţare, cu condiţia respectării tuturor 
celorlalte criterii de eligibilitate a aplicantului de la punctul 2.1.1. Pot fi 
si asociati, caz in care respectarea conditiilor de eligibilitate nu sunt 
obligatorii 
Agentiile locale de ocupare a fortei de munca nu au personalitate 
juridica si nu pot fi parteneri. 
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62. În cazul în care dorim să facem parteneriat cu AMOFM/AJOFM 
pentru cursuri de formare profesionala, iar aceasta institutie deja 
primeste fonduri, prin legea 76/2002 de la bugetul asigurarilor de somaj 
pentru acelasi tipuri de cursuri, mai putem solicita finantare? In cazul 
unui raspuns afirmativ, in situatia aceasta in care AMOFM-ul este 
partener, ce se intampla cu anexa J (mai precis adeverinta eliberata de 
AMOFM/AJOFM)? (adrian.sandu@fdpsr.ro) 
 

In conformitate cu punctul 2.1.3 din ghidul de finantare si 2.2.1 
documente suport aplicantul sau partenerii trebuie sa declare ca nu 
beneficiaza sau nu au in aplicatie 'activitati care au fost deja finantate" 
cu mentiunea ca trebuie sa fie constienti ca dubla finantare a aceluiasi 
proiect nu este permisa". Propunerea noastra ar fi ca, in acest caz, 
aplicantul si partenerul sa se asigure ca, pe proiect, nu vor beneficia de 
formare profesionala persoane care sunt sau au fost deja instruite de 
AMOFM/AJOFM la cursuri finantate din bugetul asigurarilor de somaj 
in ultimul an (eventual declaratie pe propria raspundere). Aceasta 
declaratie ar putea fi atasata la anexa J, care in acest caz ar urma sa fie 
completata doar pentru solicitant.  
 

63. Partenerii in proiect pot fi si organizatii eligibile din UE? 
 

Da. Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005/2006 
- Masuri de Incluziune Sociala (2.1.1.punctele a.d.e.f): in aceasta situatie 
partenerul trebuie sa indeplineasca urmatorul criteriu de eligibilitate:(a) - 
să aibă sediul înregistrat într-unul din Statele Membre ale Uniunii 
Europene sau într-o ţără beneficiară SAP, Phare sau Turcia, conform 
Regulamentului Consiliului 769/04/2004  
 

64.. Va informam  ca  A.I.P.D.R. este acreditata  pe  SERVICII 
SOCIALE . Suntem in curs de definitivare a dosarului , pentru  
obtinerea  Certificatului de Acreditare - pentru formare profesionala 
             Intrebare ?
             In conditiile in care A.I.P.D.R.  este  SOLICITANT , poate 
contracta in parteneriat o Fundatie , care este acreditata cu vechime si 
experienta de 10 ani  , sau in calitate de prestator servicii (singura 
unitate acreditata pentru aceasta meserie din judetul Hunedoara ) , sau 
in calitate de prestator de servicii in meseria de  Zidar Pietrar - 
Tencuitor ?
                Precizam ca dorim sa calificam in numar de 28  x 5 grupe in 
echivalent de   140 tineri  romi din : Municipiul Deva , Hunedoara si 
orasul Calan. 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - Masuri 
de Incluziune Sociala: În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori 
autorizaţi de programe de formare profesională corespunzător secţiunii 
2.1.1 (1) a Ghidului Solicitantului, ei trebuie să acţioneze în parteneriat 
cu unul sau mai mulţi  furnizori autorizati de servicii, corespunzător 
obiectivelor şi activităţilor proiectului. Deci AIPDR trebuie sa fie 
autorizat in materie de formare profesionala pentru acele meserii. Daca 
este,   sigur, poate deveni partener. In ceea ce priveste sub-contractarea 
activitatii (prestare de servicii) nu poate fi subcontractata in totalitate cea 
de resursa umana iar in buget se poate face in limita maxima a 5000 
Euro, (sub-contractare puncte 5.1, 5.2, 5.7) 
 

65.CRFPA (Centrul Reginal pentru Formarea Profesionala a Adultilor) 
este eligibil sa fie partener in situatia in care in proiect va avea ca si rol 
desfasurarea de cursuri de calificare, pentru care nu se solicita fonduri 
Phare ci sunt din bugetul propriu al CRFPA, astfel incat nu se dubleaza 
deloc costurile?
 

 

Da. În Anexa H - Declaraţie pe propria răspundere, solicitantul si 
partenerul trebuie să menţioneze dacă în momentul depunerii proiectului 
beneficiază sau nu de fonduri de la bugetul asigurărilor de şomaj. În 
cazul în care, pentru activitatile derulate in cadrul proiectului acesta nu 
mai beneficiază de astfel de fonduri (chiar dacă anterior a beneficiat), el 
poate depune proiect pe aceste scheme de grant, inclusiv dacă este vorba 
de acelaşi tip de curs. Pentru a fi eligibil partenerul trebuie de asemenea 
sa indeplineasca conditiile de eligibilitate mentionate in sectiunea 
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2.1.1(1) punctele a, d,e si f.  
 

66..Inspectoratul Judetean de politie poate fi considerat partener eligibil 
in proiect? Adica poate fi considerat ca autoritate publica locala? 
 

In conformitate cu Legea administratiei publice locale, Inspectoratele 
judetene de politie nu reprezinta autoritate locala. Pentru a fi eligibil ca 
si partener in cadrul unui proiect depus pe schemele de grant, acesta 
trebuie sa raspunda conditiilor de eligibilitate mentionate la pct. 2.1.1 si 
respectiv 2.1.2.  
 

67..Conditia de minimis este aplicabila si partenerilor ? 
 

Conform Corrigendumu-ului , Articol 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor: 
proiecte pentru care poate fi elaborată o cerere de finanţare 
nerambursabilă, Acest articol va fi completat cu următoarele prevederi, 
după cum urmează:" Potentialii aplicanti, respectiv organizatiile care 
realizeaza profit, precum si ONG-urile trebuie sa respecte urmatoarea 
Regula de minimis". 
 

68.. Este un avantaj la evaluare faptul ca vom avea 1 sau 2 parteneri ? 
 

Conform grilei de evaluare, contributia partenerilor este luata in 
considerare in fiecare sectiune a acesteia. Numarul partenerilor depinde 
de natura si complexitatea activitatilor desfasurate de catre proiect 

69. Centrul regional de formare profesionala va intra in proiect ca 
partener? 
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala, precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala: Partenerii trebuie 
să îndeplinească condiţiile de eligibilitate - vezi secţiunea 2.1.1(1) a 
ghidului, punctele a, d, e, f., si pentru organizarea programelor de 
formare sau pentru evaluarea competenţelor dobândite în sistem  formal 
sau informal, beneficiarii de finanţare nerambursabilă trebuie să fie 
acreditaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizori de programe de  
formare profesională autorizaţi sau cu centre de evaluare a 
competenţelor autorizate. 

70.. In cadrul Programului Phare 2006/018-147.04.02 va rog sa-mi 
raspundeti la urmatoarea intrebare:
In situatia in care AJOFM este partener al unui proiect, este cunoscut  
faptul ca acesta beneficiaza de fonduri de la Bugetul asigurarilor  de  
somaj. In cadrul unui proiect de mediere si calificare profesionala cu  
AJOFM partener care va efectua si activitatile de calificare profesionala 
si va participa la activitatile de mediere, proiectul  poate fi considerat 
neeligibil avand in vedere ca conditia depunerii  unei declaratii ca 
"solicitantul şi partenerii săi (după caz) declară  că nu beneficiază de 
fonduri de la Bugetul Asigurărilor  pentru Şomaj (în conformitate cu 
cadrul legal în vigoare19)  pentru activităţile propuse în cererea de 

AJOFM sunt furnizori autorizaţi de formare profesională, deci pot fi 
solicitanţi/parteneri pe aceste scheme de finanţare, cu condiţia respectării 
tuturor celorlalte criterii de eligibilitate a aplicantului de la punctul 2.1.1. 
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finanţare (în conformitate cu  formularul din anexa H)" nu poate fi 
indeplinita, deoarece AJOFM nu  poate declara fiind beneficiara de 
aceste fonduri pentru orice  activitate presteaza in acest domeniu ? 
 
Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi elaborată o cerere 
de finanţare nerambursabilă 

 

  

71. Se inscrie in criteriile programelor de finantare actuale, constituirea 
unui birou de consiliere si plasare a fortei de munca pentru rromi?          
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.1.3), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala (2.1.3):   Doar 
propunerile care răspund  obiectivelor cuprinse în secţiunea 1.2 a 
ghidului şi în care se regăsesc următoarele domenii tematice vor fi luate 
în considerare pentru cererea de finanţare nerambursabilă  
� Domeniul tematic 1 – Facilitarea accesului grupurilor ţintă pe piaţa 
muncii prin dezvoltarea  măsurilor active: 
o formare iniţială; 
o calificare;  
o recalificare; 
o Evaluarea competenţelor dobândite în sistem formal/informal; 
o Servicii de mediere vizând stabilirea de legături directe între angajatori 
şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării 
unei relaţii de angajare sau încheierea unui contract de muncă temporară 
(mediere electronică, cluburi de locuri de muncă); 
o Consiliere în alegerea/schimbarea ocupaţiei şi orientare profesională. 
 
� Domeniul tematic 2 - Combaterea discriminării şi inegalitătii pe piaţa 
muncii: 
o Furnizarea de informaţii relevante privind piaţa muncii, respectiv 
structura locală a calificărilor necesare; numărul şi structura locurilor 
vacante şi condiţiile pentru ocupare; 
o Activităţi de informare în rândul grupurilor ţintă privind oferta de 
formare profesională 
o Măsuri individuale de sprijin: plan de acţiune, elaborarea traseului 
profesional;  
o Sprijin prin mentorat;  
o Dezvoltarea şi furnizarea de programe/proiecte care promovează 
munca în folosul comunităţii; 
o Asigurarea accesului la servicii de consiliere şi orientare profesională;  
o Conştientizarea şi informarea angajatorilor cu privire la combaterea 
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discriminării. 

72. Se pot elabora proiecte pentru rromii, de cetatenie romana, din 
strainatate, care nu au acte in regula si resedinta in tara respectiva?            
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.1.3 - Localizare), precum si Ghidului 
Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune 
Sociala (2.1.3 - Localizare): Activităţile proiectului trebuie să se 
deruleze în România; grupurile ţintă / beneficiarii finali şi activităţile 
proiectului trebuie să fie localizate în regiunea în care va fi depus 
proiectul.   

73. Daca elaborarea si autorizarea programelor de formare profesionala 
sunt activitati incluse in proiect, deci vom alege calificarile in urma unei 
analize a necesitatilor economice ale zonei, in acest caz mai este 
necesar sa adaugam CV - urile expertilor si formatorilor, din moment ce 
pana la finalizarea analizei nu cunoastem domeniile ocupationale care 
vor fi alese?                                                   
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.1.3), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala (2.1.3), 
autorizarea programelor de formare nu fac parte din domeniile tematice 
1 si 2. Dacă oricare din informaţiile cerute lipsesc sau sunt incorecte, 
cererea de finanţare va fi respinsă numai din acest motiv şi nu va mai fi 
evaluată în continuare (2.3). 
 

74.. Este obligatorie folosirea ambelor domenii de actiune (facilitare - 
discriminare) in cadrul unui proiect?                 
 

Ghidul solicitantului mentioneaza ca vor fi luate in considerare pentru 
cererea de finantare nerambursabila numai propunerile de proiect care 
raspund obiectivelor cuprinse in sectiunea 1.2 din Ghidul solicitantului si 
in care se regasesc cele 2 domenii tematice, dar nu este mentionata 
obligativitatea includerii de activitati din ambele domenii.  
 

75.. Cum este mai avantajos sa se depuna proiecte, in cadrul 
Programului Phare 2005 sau in cadrul Programului Phare 2006, Masuri 
de Incluziune Sociala?                                                         
 

Intrebarea nu este clara. In cazul in care se foloseste termenul " 
avantajos" in sensul de profit, conform Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune Sociala (2.1.3), precum si 
Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - Masuri de 
Incluziune Sociala: (2.1.3), orice activitate care genereaza profit nu este 
eligibila. 

 
76. Suntem constituiti ca filiala a Societatii Romane de Alzheimer si 
dorim sa infiintam un centru de zi pentru persoanele diagnosticate cu 
Alzheimer. Exista un spatiu pus la dispozitie de o persoana fizica in loc. 
Cluj Napoca , spatiu care tebuie amenajat si dotat.  
Intrebarea este daca acest tip de proiect care presupune : lucrari de 
renovare, reabilitare, amenajare constructie + dotari specifice poate fi 
eligibil. 
Descriu mai jos cateva din activitatile propuse pt. proiect : 
Activitati pentru menþinerea sau readaptarea capacitatilor fizice si 

 
Conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.1.3 „Eligibilitatea 
proiectelor” sunt eligibile pentru finantare  doar propunerile care 
raspund obiectivelor cuprinse in sectiunea 1.2 si in care se regasesc cele 
2 domenii tematice Dezvoltarea masurilor active  
 
Domeniul 2 – Combaterea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii  
De asemenea in Ghid se mentioneaza tipul activitatilor neeligibile ( 
sectiunea 2.1.3) iar proiectele care se vor concentra exclusiv pe 
achizitionarea de echipamentele sau imbunatatirea infrastructurii nu vor 
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intelectuale:  
activitati de club, citirea presei, jocuri scrabble, sah etc.  
activitatati pentru resocializare: discutii de grup tematice, concursuri 
distractive, sarbatorirea zilelor de nastere etc.  
activitati practice de autogospodarire, jocuri de rol etc.  
 - Activitati de training mintal :  
stimulare cognitiva prin jocuri si exercitii logice  
 - Consilierea si îndrumarea familiei cu privire la tehnicile de îngrijire  
Consiliere psihologica, inclusiv pentru familie  
Servicii de kinetoterapie  
  
Prin serviciile oferite  se urmareste: 
Împiedicarea degradarii relatiilor intrafamiliale, scazând riscul de 
îmbolnavire a familiei  
Prevenirea marginalizarii si stigmatizarii varstnicului  
Oferirea unei pauze familiei  
Imbunatatirea nivelului de cunostinte despre boala si ingrijire  
  
Acest program pune accent pe mentinerea persoanei bolnave în mediul 
familial, ceea ce permite o prelungire a vietii emotionale a bolnavului, 
cresterea responsabilitatii grupului familial si totodatã inlaturarea 
climatului psihologic negativ specific institutionalizarii. 
  
Programul de kinetoterapie se desfasoara sub forma exercitiilor 
necesare pentru invatarea si intretinerea miscarii si a mersului si sub 
forma jocurilor de coordonare, de atentie si orientare spatiala. 
Programul kinetoterapeutic aplicat bolnavilor cu Dementa Alzheimer 
este complex, utilizand atat exercitii fizice terapeutice cat si tehnici de 
relaxare si masaj. 
  
Perioada de antrenament fizic si mental:  
Exercitii pentru stimularea atentiei;  
Exercitii de imitatie (pacientul imita kinetoterapeutul);  
Exersarea simtului prin atingere;  
Exersarea activitatilor zilnice (imbracarea, incaltarea, pieptanarea 
parului etc.);  
Exersarea recunoasterii banilor;  
Mima;  
Exercitii pe muzica si dans;  
Exercitii de coordonare;  
Exercitii pentru stimularea memoriei;  

fi eligibile. 
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Exersarea numelui, a numerelor;  
Perioada de revenire a organismului dupa efort:  
Tehnica de relaxare Jacobson;  
Masaj. 
77. Poate fi un curs de 70 de ore neacreditat  pentru formare initiala? 
 

Pentru organizarea programelor de formare sau pentru evaluarea 
competenţelor dobândite în sistem  formal sau informal, beneficiarii de 
finanţare nerambursabilă trebuie să fie acreditaţi sau să acţioneze în 
parteneriat cu furnizori de programe de  formare profesională autorizaţi 
sau cu centre de evaluare a competenţelor autorizate (Ghidul 
solicitantului 2005/2006 – 2.1.1).  
 

78. La nivelul regiunii este foarte greu sa vedem ce proiecte s-au 
implementat. Unde pot fi consultate proiectele existente  la nivel 
regiunii/ judetului ? 
 

Pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 
(www.mmssf.ro)prezinta informatii despre proiectele derulate in 
domeniul sau de activitate. De asemenea pot fi consultate paginile de 
internet ale Organismelor Intermediare Regionale. Prin realizarea unui 
parteneriat cu actori relevanti pentru grupul tinta ales veti avea de 
asemenea o imagine mai clara asupra proiectelor derulate in domeniul 
temetic ales.   
 

79. Se pot scrie proiecte generatoare de profit? Ex: achizitionarea unui 
utilaj cu formarea personalului si angajarea lor  
 

Nu.In sectiunea 1.3 din Ghidul solicitantului se mentioneaza ca 
finantarea nerambursabila poate fi acordata doar pentru proiecte al caror 
obiectiv imediat este non-comercial si trebuie avut in vedere ca in nici o 
situatie finantarea nerambursabila nu poate genera profit. 
De asemenea sectiunea 2.1.3 Eligibilitate proiectelor paragraful Tipul 
activitatilor - prezinta ca ne-eligibile activitatile comerciale sau orice 
activitate care sa genereze profit. Pentru definitia profitului a se consulta 
si articolul 17.3 din Anexa II din Ghidul solicitantului.
Pentru a fi luate in considerare pentru cererea de finantare 
nerambursabila trebuie deci avut in vedere ca proiectele sa raspunda 
obiectivelor cuprinse Ia sectiunea 1.2 si propuna activitati care se 
regasesc cele 2 domenii tematice din Ghidul solicitantului sectiunea 
2.1.3.   
 

80. Cum se poate evita suprapunerea proiectelor  din regiunea noastra 
cu cele din alte regiuni? 
 

Nu exista conditie in sensul nesuprapunerii proiectelor  din regiuni 
diferite de dezvoltare 

81. Activitatile de instruire si asistenta antreprenoriala sunt eligibile? 
 

Aceasta schema de granturi nu isi propune sa incurajeze 
antreprenoriatul. Dar, proiectul ar putea intra la domeniul tematic 1 – 
Facilitarea accesului grupurilor ţintă pe piaţa muncii prin dezvoltarea 
măsurilor active, mai precis consiliere în alegerea/schimbarea ocupaţiei 
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şi orientare profesională.     

82."Activitatea principala a societatii noastre este desfasurare curs in 
meseria de electrician transformatoare. Este o activitatea eligibila in 
cadrul celor 2 scheme de finantare?" 
 

Da, in masura in care se inscrie in cele 2 domenii tematice mentionate in 
ghid, aplicantul raspunde criteriilor de eligibilitate mentionate la punctul 
2.1.1. Elligibilitatea solicitantilor si grupul tinta se incadreaza in unul din 
cele 3 grupuri mentionate in sectiunea 1.3 din ghid. 
 

83.Campania media pe combaterea discriminarii cu implicarea 
sectorului de afaceri este o activitate eligibila? 
 

 
Activitatile sunt eligibile daca se incadreaza ihn cele doua domenii 
tematice , mentionate la sectiunea 2.1.3 din ghidurile solicitantilor pentru 
Phare 2005 si Phare 2006. 
 
In conformitate cu ghidul solicitantului, sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea 
proiectelor" , constientizarea si informarea angajatorilor cu privire la 
combaterea discriminarii" este o activitate eligibila, mentionata in cadrul 
domeniului tematic 2:"combaterea diiscriminarii si inegalitatii pe piata 
muncii".   
 

84. Proiectele finantare prin Phare 2003 pot continua? 
 

Desigur, sunt scheme de grant care pot merge in paralel. In situatia in 
care aveti si alte proiecte in derulare va rugam acordati o atentie 
deosebita la aspectele de evitare a repetarii si realizarea compatibilitatii 
cu alte initiative ale CE.  
 

85. Daca atelierele protejate sunt eligibile pt Phare 
 

Activitatile eligibile se regasesc in cele doua domenii tematice, atelierele 
protejate nefiind una din acestea.
Infiintarea unui atelier protejat poate fi considerat un factor de 
sustenabilitate a proiectului dupa finalizarea activitatilor sustinute prin 
granturile Phare 2005-2006. 
 

86. Am studiat Ghidul Solicitantului pentru aceasta schema de finantare 
si avem cateva  nelamuriri:
• la Domeniul tematic 2- Combaterea discriminarii si inegalitatii pe 
piata muncii la ce se refera punctele: 
     1 - furnizarea de informatii relevante privind piata muncii, respectiv 
structura locala a calificarilor necesare: numarul si structura locurilor 
vacante si conditiile pentru ocupare;
    2 - activitati de informare in randul grupurilor tinta privind oferta de 
formare profesionala
    3 - masuri individuale de sprijin: plan de actiune, elaborarea traseului 

Activitatile propuse in cadrul proiectului trebuie sa se incadreze in cele 
doua domenii tematice mentionate in cadrul celor doua ghiduri ale 
aplicantului; decizia asupra modalitatii efective de intocmire a 
proiectului, apartine aplicantului. In orice caz, cand propuneti activitati 
in cadrul proiectului, consultati cu atentie ghidul si anexa A (formular de 
cerere de finantare) si in particular sectiunile 1.7, 1.8, 1.9; consultati de 
asemenea si grila de evaluare (inclusa in ghidul solicitantului) pentru a 
va asigura, pentru aceasta situatie mentionata de catre dumneavoastra, ca 
activitatile propuse sunt " potrivite, practice..., planul general al 
activitatilor este coerent...etc" 
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profesional 
• Cum am putea lega aceste aspecte de problema discriminarii? 
 

 

87. Sunt reprezentanta unui ONG. Dorim sa participam ca partener la 
Linia de buget Phare/2006/018/-147.04.02, Referinta: 01, Masuri de 
Incluziune Sociala si am depus un proiect ca solicitant pe Linia de buget 
Phare/2005/017-553.04.02 Masuri Active de Ocupare. 
     Pentru ca avem experienta pe fonduri europene dorim ca pe proiectul 
in care suntem parteneri (MIS 2006) managerul de proeict sa fie acelasi 
ca pe MAO 2005. Intrebarea este simpla: Se poate?, tinand cont ca pana 
la data limita de depunere din 06.09.2007 nu vom stii daca proiectul de 
pe MAO a fost castigat de organizatia noastra. Dati-mi niste detalii (ex: 
in cazul in care castigam proiectul pe MAO 2005 se poate doar part 
time iar in cazul in care-l pierdem se poate full time). 
  In Ghidul solicitantului 2006 MIS se specifica ca "un solicitant poate 
depune mai mult de o propunere de finantare, cu conditia ca pentru 
fiecare propunere sã existe o echipã de management diferitã" De aici 
reiese ca nu poate fi aceeasi echipa de management daca se aplica cu 
mai multe proiecte pe aceeasi schema de finantare (ex:MIS 2006). 
 

a. Data limita de depunere a fost schimbata. Pentru Phare MIS 2005 este 
5.09.2007 iar pentru 2006 este 10.09.2007.  
b. Conform specificatiei citate  "un solicitant poate depune mai mult de o 
propunere de finantare, cu conditia ca pentru fiecare propunere sã existe 
o echipã de management diferitã" (pct.2.1.3 ghidul solicitantului, 
pag.12), managerul de proiect trebuie sa fie diferit de cel de pe MAO 
2005. 
 

88.Pentru un proiect de integrare a persoanelor cu dizabilitati pe piata 
muncii, vom stabilii un parteneriat cu AJOFM. In cadrul AJOFM exista 
un centru care are ca obiect de activitate realizarea acestei integrari. 
Centrul a fost creat prin fondurile unei fundatii germane, dar este in 
subordinea AJOFM, fara personalitate juridica proprie. Intrebare: 
finantarea oferita anterior de fundatie pentru acest centru trebuie 
mentionata in proiect ca o finantare din fonduri europene?
 

 Ajutoarele de minimis sunt ajutoarele de stat (sau echivalente ajutorului 
de stat) acordat din surse nationale sau comunitare. Regula de minimis 
prevede ca in cazul in care valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis 
acordate  nu depaseste echivalentul in lei a 200000 Euro pe o perioada 
de 3 ani fiscali proiectul depus poate fi eligibil in masura in care 
indeplineste si celelalte conditii de eligibilitate mentionate in sectiunea 
2.1.3 din Ghidul solicitantului. 
 

89.Pe langa PRAO, pentru fundamentare, pot fi folosite si constatarile 
din proiectele anterioare? 
 

Pe langa PRAO pot fi folosite alte date si statistici emise de 
surse/autoritati relevante si credibile la nivel regional. 
 

90. Va rugam sa ne precizati daca este eligbiil un proiect care este 
localizat in mai multe regiuni din tara in acelasi timp, aplicantul 
principal avand sediul de lucru in Bucuresti. 
 

Conform Ghidului solicitantului (2.1.3 – localizare), grupurile tinta, 
beneficiarii finali si activitatile proiectului trebuie sa fie localizate in 
regiunea in care va fi depus proiectul 

91. In cazul in care proiectul propus in cadrul Phare/2006/018-
147.04.02, referinta:01, vizeaza acelasi grup tinta localizat in 5 regiuni 
de dezvoltare (5 comunitati distincte) si va fi coordonat de doua 
organizatii din Bucuresti, este posibil sa depunem aplicatia la sediul  
OIR POS DRU  Bucuresti - Ilfov?
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92. Este eligibil un proiect care urmareste facilitarea accesului pe piata 
muncii a persoanelor cu dizabilitati fizice prin infiintarea unei scoli de 
soferi gratuite pentru acestia, cu masini modificate corespunzator si 
cursuri adaptate nevoilor acestora? Proiectul ar contribui la dobandirea 
unei capacitati tehnice esentiale intr-o piata a muncii dinamice. 
 

Conform sectiunii 2.1.3., orice proiect care se incadreaza in domeniile 
tematice 1 sau 2 este eligibil. Infiintarea unei scoli de soferi care sa 
acorde gratuitate persoanelor cu dizabilitati fizice nu se regaseste in 
activitatile mentionate la aceste domenii tematice 

93. In ghidul de finantare sectiunea 1.3, la Grupuri tinta, se 
mentioneaza: "Persoane cu handicap cu sau fara calificare/ care au 
absolvit sau nu invatamantul obligatoriu, sau persoane care sufera de 
boli mintale".
O organizatie poate depune 2 proiecte de formare profesionala, unul 
pentru persoane cu handicap locomotor si celalalt pentru persoane cu 
handicap vizual?
 

Conform Ghidului solicitantului, pagina 12, punctul Numărul de 
propuneri şi finanţări nerambursabile pentru un solicitant:  
Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finanţare, cu 
condiţia ca pentru fiecare propunere să existe o echipă de management 
diferită. Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare 
nerambursabilă în cadrul acestei scheme de finanţare, dacă nu există o 
suprapunere a activităţilor din proiecte, dacă are suficientă capacitate 
operaţională şi financiară de a furniza mijloacele necesare fiecărui 
proiect si exista o echipa de management diferita pe fiecare proiect. 

94. Intenţionăm să depunem spre finanţare un proiect în cadrul 
Programului Program Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială – 
Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de Incluzine Socială, motiv 
pentru care vă rugăm să ne transmiteţi lămuriri suplimentare cu privire 
la următoarea problemă:  
În situaţia în care, din motive obiective, nu se cooptează în proiect nici 
un partener furnizor de programe de   formare profesională autorizat, 
pentru activităţile proiectului privind calificarea beneficiarilor 
proiectului ci se intenţionează subcontractarea acestor servicii către un 
astfel de furnizor în momentul implementării (in limita a 5.000 euro 
conform ghidului solicitantului); 
-Este eligibil un astfel de proiect (cu subcontractarea în totalitate a 
serviciilor de calificare) pentru finanţare prin programul menţionat mai 
sus?  
-Daca DA, mai este necesar parteneriatul cu un furnizor de programe de  
formare profesională autorizat? 
 

Conform Ghidului solicitantului (2.1.4 – costuri eligibile), costurile de 
subcontractare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate. Cele 3 linii 5.1, 5.2 si 5.7, 
impreuna, nu pot depasi 5.000 Euro 

95. Doresc sa va intreb in legatura cu sectiunea 2.1.3 din Ghidul 
solicitantului referitoare la domeniile tematice: formularea "Doar 
propunerile care rãspund obiectivelor cuprinse în secþiunea 1.2 ºi în 
care se regãsesc urmãtoarele domenii tematice vor fi luate în 
considerare pentru cererea de finanþare nerambursabilã" presupune mai 
exact ca: toate domeniile si subdomeniile trebuie avute in considerare 

Conform ghidului aplicantului, nu este interzisa includerea in proiect de 
activitati care apartin ambelor domenii tematice, dar nu exista 
obligativitatea ca proiectele sa contina ambele domenii (cu toate 
subcapitolele). 
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sau doar unul din domenii sau numai cateva subdomenii. mentionez ca 
eu inteleg din aceasta formulare ca toate domeniile si subdomeniile 
trebuie avute in considerare. Astept raspunsul dumneavoastra cat mai 
precis in aceasta problema. 

 
96. Doresc lamuriri cu privire la sectiunea 2.1.3, partea cu activitati 
neeligibile: este posibila infintarea unei Unitati protejate (dupa 
 formarea profesionala a grupului tinta), care ar genera profit dupa 
terminarea proiectului fiind folosit in dezvoltarea acesteia sau 
redirectionat spre ONG-ul care a creat Unitatea protejata? 
 

Conform Ghidului solicitantului (2.1.3 – Eligibilitatea proiectelor), sunt 
eligibile doar propunerile care raspund obiectivelor cuprinse in sectiunea 
1.2 si care se regasesc in cele doua domenii tematice de la pct 2.1.3. In 
acelasi timp activitatile comerciale sau orice alta activitate care 
genereaza profit nu este eligibila 

7. Pentru a stabili anumite nevoi ale grupului tinta, in cadrul proiectului 
dorim sa realizam o cercetare sociologica. Curricula de formare care 
trebuie trimisa impreuna cu proiectul poate suferi modificari dupa 
realizarea acestei cercetari? 

 

Da, se poate intampla aceasta situatie, avand in vedere preocuparea 
continua pentru bunul mers al proiectului.  
 

98. La capitolul 1.3 la definirea Grupului tinta este cuprinsa si categoria 
"Tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească 
sistemul de stat privind protecţia copilului"  cu specificatia in subsidiar 
ca "Conform legii 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor 
copilului – tinerii care au implinit vârsta de 18 ani şi urmează o formă 
de şcolarizare pot rămâne în sistemul de protecţie până la împlinirea 
vârstei de 26 de ani". In contradictie cu aceasta, la cap. 2.1.3 la activitati 
care nu sunt eligibile este specificat: "activităţi de educaţie şi instruire 
pentru elevii şi studenţii incluşi în sistemul de învăţământ".  
Tinand cont ca tinerii peste 18 ani care sunt inclusi in sistemul de 
protectie urmeaza o forma de educatie (liceu sau universitate) va rugam 
sa ne spuneti care dintre cele doua specificatii este valabila.  

Conform Ghidului Solicitantului 2.1.3 – tipul activitatilor, nu sunt 
eligibile activitatile de educatie si instruire pentru elevii si studentii 
inclusi in sistemul de invatamant. Cele doua domenii de activitati 
cuprind si alte posibilitati de proiecte, care nu cuprind activitatea 
mentionata mai sus. 

 
Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în considerare 
pentru finanţarea nerambursabilă 

 

99. Taxa de autorizare a programelor de formare, stabilita prin lege, este 
cheltuiala eligibila?         
 

Nu, aceste costuri nu sunt prevăzute în Ghid ca şi cheltuieli eligibile. 

100. Daca intram in parteneriat cu DGASPC, cheltuielile cu salariile 
responsabililor de proiect din DGASPC sunt cheltuieli eligibile? 
 

In conformitate cu sectiunea 2.12,:Parteneriate si eligibilitate 
parteneriatelor”, din cadrul ghidul solicitantului, “partenerii 
solicitantului participa la pregatirea si implementarea activitatilor 
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proiectului (cu exceptia managementului de proiect, care este 
responsabilitatea solicitantului)”.Mentionam de asemenea,  ca pentru a fi 
eligibile costurile trebuie sa ia in considerare prevederile incluse in 
sectiunea 2.1.4 “eligibilitatea costurilor” din ghidul solicitantului.  
A se vedea si raspunsul de la intrebarea 105. 

101. Daca sunt eligibile costurile de achizitionare de autoturism – 
necesar pentru derularea proiectului?  
 

Potrivit sectiunii 2.1.4 Eligibilitatea  costurilor - paragraful referitor la 
Costuri directe eligibile cumpararea de autovehicule (linia 3.1) va fi 
foarte bine justificata si nu va fi permisa acelor solicitanti care au 
achizitionat sau urmeaza sa achizitioneze vehicule in cadrul schemelor 
de finantare nerambursabila: "Promovarea capitalului uman" si "Masuri 
actie pentru ocupare" 2003, "Promovarea capitalului uman" si "Servicii 
Sociale" 2004, "Masuri active pentru ocupare" si "Promovarea invatarii 
pe parcursul intregii vieti" 2005, finantate prin Programele Phare 2003, 
2004 si 2005. Aceasta conditie va fi verificata in etapa de pre-
contractare.  
 

102. Am revenit cu intrebarea privind eligibilitatea platii cursurilor de 
formare vocationala pentru 3 asistenti sociali in cadrul schemei de 
finantare Phare 2006. Tinem sa precizam ca noi aplicam pentru 
domeniul tematic 2. 
 

Domeniul tematic 2 nu cuprinde cursuri de formare vocationala. 
Deoarece dvs, nu specificati cine sunt persoanele ce vor fi formate (daca 
fac parte din grupurile tinta), nu va putem raspunde. Conform  Ghidului 
Solicitantului 2006 (1.3) grupurile tinta sunt:  
- Persoane cu handicap cu sau fara calificare /care au absolvit sa nu 
invatamantul obligatoriu, sau persoane care sufera de boli mintale 
- Tineri peste 18 ani care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca 
sistemul de stat privind protectia copilului 
- Minoritatea Roma (persoane de etnie roma) ale caror calificari nu mai 
sunt cerute pe piata muncii, sau fara calificari, care au absolvit sau nu 
invatamantul obligatoriu sau liceal.  
 

103. Pe durata cursurilor, cursantii vor face practica in ateliere/fabrici, 
functie de specializare. In cazul in care Solicitantul are intentia de a 
angaja parte din cursanti pe durata cursurilor, in timpul orelor de 
practica, plata salariilor, asigurarilor medicale, diurna si transportul vor 
fi considerate costuri eligibile?  
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.1.4), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala (2.1.4) sunt 
eligibile costurile personalului alocat pentru proiect, respectiv personalul 
care implementeaza proiectul (echipa de proiect+ tehnic) 
 

104. Costul transportului/cazarii cursantilor care locuiesc in afara 
orasului, spre locatiile salilor de curs si practica sunt considerate costuri 
eligibile?  
 

Da, sunt eligibile cu respectarea prevederilor art 2.1.4. din Ghid 
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105. Personalul tehnic (manager proiect, asistent manager, responsabil 
financiar) si personalul administrativ, care vor implementa proiectul 
trebuie sa fie personal contractual sau pot fi si functionari publici?   

 
Functionarii publici pot face parte din echipa de proiect in conditiile in 
care salariile lor sunt platite din contributia proprie a solicitantului. 
Conform Ghidului solicitantului, punctul 2.1 Contribuţia în natură, 
"costurile cu personalul desemnat pentru proiect nu reprezintă 
contribuţie în natură şi pot fi considerate drept cofinanţare în bugetul 
proiectului atunci când sunt sunt plătite de către Beneficiar sau partenerii 
săi". Angajarea functionarilor publici se realizeaza in conformitate cu 
Legea Functionarului Public 
Mentionam de asemenea ca personalul tehnic este reprezentat de catre 
lectori, traineri iar personalul administrativ este reprezentat de catre 
manager proiect, asistent manager, responsabil financiar.  

106.Daca sunt eligibile costurile de infiintare a unui SRL, care sa 
angajeze dupa finalizarea proiectului, persoane calificate in cadrul 
proiectului. Ce destinatie are profitul obtinut?  
 

Costurile de infiintare  a unui SRL nu fac parte din lista costurilor 
directe eligibile (2.1.4 din Ghidul solicitantului 2005/2006 - costuri 
directe eligibile). Aceste costuri reprezinta o taxa; taxele fac parte din 
costurile ne-eligibile ((2.1.4 din Ghidul solicitantului 2005/2006 - costuri 
ne - eligibile). Activitatile care genereaza profit nu sunt eligibile (2.1.3 
din Ghidul solicitantului 2005/2006 - tipuri de activitati) 
 

107.Sunt eligibile costurile de autorizare a persoanelor calificate prin 
proiect, ca si persoane fizice autorizate (zugrav, electrician, etc)  
 

Aceste costuri reprezinta o taxa; taxele fac parte din costurile ne-eligibile 
((2.1.4 din Ghidul solicitantului 2005/2006 - costuri ne - eligibile). 
 

108. Sunt eligibile cheltuieile de amenajare specifica pentru facilitarea 
accesului la cursuri a persoanelor cu disabilitati motorii (care se 
deplaseaza cu carucior) ex:rampe externe ? Dar in interiorul spatiului de 
instruire? ex: lift, etc 
 

In conditiile in care grupul tinta propus prin proiect include persoane cu 
dizabilitati costul pentru accesibilizarea spatiului (ex:amenajarea unei 
rampe de acces) este eligibil, decontarea putand fi facuta astfel: 
- costurile pentru servicii sub-contractate (lucrari) pe linia bugetara 6.3    
 

109. Sunt eligibile cheltuielile pentru autorizare ca furnizor de formare 
pentru anumite calificari traditionale a unui a unui ONG deja autorizat 
ca furnizor dar pe alte ocupatii/meserii? 
 

Nu, aceste costuri nu sunt prevăzute în Ghid ca şi cheltuieli eligibile. 

110. Acreditarea unui curs de formare care ar putea oferi calificare pe 
meserii traditionale (competente profesionale) poate fi cost eligibil pe 
linia de finantare deschisa prin Phare 2005/2006? 
 

Nu, aceste costuri nu sunt prevăzute în Ghid ca şi cheltuieli eligibile 

111. Functionarii publici pot face parte din echipa de proiect sau nu?  
 

Da - Conform Corrigendumului din data de 06.08.2007 ; vezi si 
raspunsul la intrebarea nr. 105. 
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112. Renovarea unui spatiu presupune intocmirea  unui studiu de 
fezabilitate ? 
 

Renovarea unui spatiu nu reprezinta o activitate eligibila. Renovarea 
salii de curs poate fi eligibila doar in cazul unei justificari foarte bine 
argumentate 
Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru activitatile de renovare nu 
este o cerinta a ghidului solicitantului dar aceasta activitate va trebui 
inclusa in proiect in masura in care lucrarile de renovare pot afecta 
structura de rezistenta a cladirii. 
 

113. S-a clarificat problema vis-a-vis de eligibilitatea TVA-ului ca si 
cheltuiala in proiect? 
 

TVA-ul nu este cheltuiala eligibila. Conform cadrului legislativ în 
vigoare de după 1 ianuarie 2007, mai precis Legea nr. 57/2003 privind 
Codul fiscal şi OUG 11/2007 pentru modificarea şi completarea OG nr. 
63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate  
României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, 
TVA nu va putea fi plătită din fondurile publice (Phare şi cofinanţare de 
la bugetul de stat) primite de la Autoritatea Contractantă, deoarece TVA-
ul este cheltuială neeligibilă (pagina 14 din Ghid). În cazul în care 
viitorul beneficiar este instituţie publică, contravaloarea TVA-ului se va 
suporta de la bugetul de stat pentru toate sursele de finanţare ale 
proiectului, respectiv fonduri publice (Phare şi cofinanţare de la bugetul 
de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului. În cazul în care 
beneficiarul este ONG, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la 
bugetul de stat numai pentru sursele de finanţare din fonduri publice ale 
proiectului, respectiv fonduri Phare şi cofinanţare de la bugetul de stat. 
 

114. Se pot subcontracta cursuri in cadrul proiectului? Daca da, se 
poatesubcontracata si catre AJOFM-uri? 
 

Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5.000 
Euro.(5.1,5.2,5.7 buget) 
 

115. Se accepta cheltuieli cu mici renovari in spatiile unde persoanele  
cu dizabilitati (publicul tinta) isi desfasoara activitatea? 
 

Da, INSA Trebuie justificata foarte bine astfel incat sa reiasa faptul ca 
spatiul e facilitat pentru activitatea persoanei cu handicap. In conditiile 
in care grupul tinta propus prin proiect include persoane cu dizabilitati 
costul pentru amenajarea unei rampe de acces de exemplu, este eligibil. 
Pentru renovare este necesara in mod imperativ o justificare a absolutei 
necesitati a renovarii. .  
 

116. Ne puteti detalia ce inseamna o foarte buna justificare in ceea ce 
priveste cumpararea de autovehicule? 
 

Achizitiile trebuie sa serveasca strict scopului proiectului si sa contribuie 
la realizarea obiectivelor acestuia. Nu va fi permisă acelor solicitanţi 
care au achiziţionat sau urmează să achiziţioneze vehicule în cadrul 
schemelor de finanţare nerambursabilă: „Promovarea capitalului uman” 
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şi „Măsuri active pentru ocupare” – 2003, „Promovarea capitalului 
uman” şi „Servicii Sociale”– 2004, „Măsuri active pentru ocupare” şi 
„Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi” – 2005, finanţate prin 
Programele Phare 2003, 2004 şi 2005. Această condiţie va fi verificată 
în etapa de pre-contractare.  
 

117. Pot fi eligibile salarii pentru persoanele cu dizabilitati angajate  in 
cadrul unitatii protejate a aplicantului? 
 

In liniile de buget resursa umana personal tehnic si administrativ nu intra 
decat lectorii de formare la personal tehnic si echipa de management a 
proiectului la personalul administrativ. 
 

118. Costul cu echipamentele pentru dezvoltarea unitatii protejate a 
aplicantului, in cazul in care suma nu depaseste 20% din lina de buget  
7, este eligibil? Reparatii si investii in unitatea protejata sunt  posibile, 
in cazul in care unitatea protejata are profit? 
 

Intrebarea nu este foarte clara. Nu se intelege daca este vorba de sediul 
proiectului sau unitatea in care se afla beneficiarii finali ai proiectului; 
cu privire la realizarea de reparatii vezi si raspunsul de la intrebarea nr. 
115.  
 
 

119. Din 20% pentru dotari se accepta reparatii, reabilitari pentru 
cladiri? 
 

Renovarea sediului nu reprezinta o activitate eligibila. Renovarea salii de 
curs poate fi eligibila doar in cazul unei justificari foarte bine 
argumentate si in acest caz, costul respectiv se bugeteaza la capitolul 6, 
linia 6.3, conform formatului de buget, "alte costuri direct legate de 
activitatile proiectului care nu sunt incluse in liniile buget de mai sus...." 

120. Garantez 23 locuri de munca timp de 5 ani din care minim 60% 
pentru etnici romi calificati pe proiect sau sustenabilitatea acestuia (in 
caz ca pleaca cu diploma in Spania). 
Intrebari: 
 

1) 150000 Euro pentru un asemenea obiectiv specific este OK? 
 
2) 30% din bugetul pentru scule si echipamente catre romii 

calificati este OK? 
 

 
3) 20% din buget pentru calificari este OK? 
 
 
 
 
 
 
 

1) Este in interesul solicitantului sa prezinte o alocare judicioasa a 
resurselor din care sa rezulte un raport optim cost-rezultate.  

2) Suma eligibila pentru costurile de achizitie sau inchiriere de 
echipamente sau bunuri (noi sau folosite) - linia de buget 3 
"Echipamente si bunuri " nu poate depasi 20% din linia de buget 7 -
"Subtotal costuri directe eligibile pe proiect" 
3) Nu exista un procent stabilit pentru alocarea resurselor umane. Sub-
contractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane (linia de buget 
5.1, 5.2 si 5.7) este permisa insa numai in cazuri foarte bine justificate si 
nu poate depasi 5000 Euro 
Costul transportului/cazarii cursantilor care locuiesc in afara orasului, 
spre locatiile salilor de curs si practica sunt considerate costuri eligibile  
cu respectarea prevederilor art 2.1.4. din Ghidul solicitantului.
 
4) Trebuie avut in vedere ca numai "costurile eligibile" ( mentionate in 
Ghidul Solicitantului sectiunea 2.1.4  - Eligibilitatea costurilor) pot fi 
luate in considerare pentru  finantare nerambursabila iar la completarea 
Anexei A "Bugetul" trebuie respectat formatul standard iar descrierea 
articolelor trebuie sa fie detaliata suficient si toate articolele trebuie 
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      4) 10% pentru cresterea determinarii si ratei de promovabilitate 
pana la 90% este OK?
Aici intra: 
- transport din mediul rural la locul calificarii
- asigurare o masa cand orele de practica si teorie a cursului il tin in oras 
mai mult de 4 ore 

defalcate in componente individuale. Numarul de unitati si costul unitar 
trebuie sa fie specificat pentru fiecare componenta. 

121. Daca sunt eligibile cheltuielile de reparatii curente sau capitale 
(renovari) pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor din proiect; 
spatii aflate intr-una din urmatoarele situatii:
- contracte de inchiriere
- contracte de comodat
- concesionate (49 ani)
- spatii proprii 
 

Renovarea spatiilor destinate desfasurarii activitatilor din proiect , spatii 
aflate in oricare din cele 4 situatii mentionate de dumneavoastra poate fi 
eligibila doar in cazul unei justificari foarte bine argumentate.    
 

122. Pot subcontractate activitati de training pentru cursurile pentru care 
nu avem acreditare? 
 

Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5.000 
Euro 
Trebuie avut in vedere ca numai "costurile eligibile" ( mentionate in 
Ghidul Solicitantului sectiunea 2.1.4  - Eligibilitatea costurilor) pot fi 
luate in considerare pentru  finantare nerambursabila iar la completarea 
Anexei A "Bugetul" trebuie respectat formatul standard iar descrierea 
articolelor trebuie sa fie detaliata suficient si toate articolele trebuie 
defalcate in componente individuale. Numarul de unitati si costul unitar 
trebuie sa fie specificat pentru fiecare componenta. 
 

123. Pentru calificarea grupului tinta "persoane cu handicap", 
organizatia noastra"Caritas" Roman are posibilitatea sa incheie un 
contract cu o Scoala de Arte si Meserii ce are posibilitatea sa elibereze 
certificate de calificare.
In vederea realizarii acestui obiectiv, grupul tinta ar trebui sa fie cazat la 
internatul scolii si sa urmeze cursul de nivel I. Costurile de cazare, 
masa, studiu si transport pot fi eligibile?
2.In caz contrar organizatia noastra poate califica"grupul tinta" avand 
instructori si lectori de specialitate, dar nu poate elibera certificat de 
calificare. 
 
3. Este obligatorie eliberararea certificatului de calificare pentru grupul 
tinta? 
 

1. Va reamintim ca in conformitate cu ghidurile solicitantilor Phare 
2005-2006, pct. 2.1.3. sectiunea "Tipul activitatilor" - "Subcontractarea 
tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane nu este 
activitate eligibila" si la pct. 2.1.4, sectiunea "Costuri directe eligibile" - 
"Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5.000 
Euro. 
2. In cazul in care solicitantul nu este furnizor autorizat de formare 
profesionala, el trebuie sa actioneze in parteneriat cu unul sau mai multi 
furnizori de servicii corespunzator obiectivelor si activitatilor proiectului 
(pct. 2.1.2) 
3. Da, este obligatoriu (a se vedea legislatia relevanta in domeniul 
autorizarii furnizorilor de formare 
 



 30

124. In Corrigendum la Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02, 
Referinta:01, Masuri de Incluziune Sociala se spune ca "Rândul 16 se 
va citi: „Finantarea nerambursabila solicitata de catre parteneriate 
(inclusiv parteneriatele regionale si locale pentru ocupare si incluziune 
sociala, create prin Proiectul Phare 2003 CES) se incadreaza intre 
urmatoarele limite, minima (50.000 euro) si maxima (150.000 euro)”.  
  Sa inteleg ca daca avem un parteneriat ca cel mentionat mai sus nu 
avem voie sa solicitam finantare nerambursabila mai mica de 50.000 
euro?  
 

1.Da.Conform Corrigendum-ului, limita minima este de 50 000 euro. 
 

125. Regula de minimis se refera si la ONG-uri? 
 

Conform Corrigendumu-ului "Potentialii aplicanti, respectiv 
organizatiile care realizeaza profit, precum si ONG-urile trebuie sa 
respecte urmatoarea Regula de minimis". 
 

126.Valorile TVA -ului sunt cuprinse in buget(tinand cont de faptul ca 
noua legislatie nu mai permite recuperarea acestei taxe)? 
 

Nu, deoarece conform Ghidului Solicitantului Phare 2005/2006-Masuri 
de incluziune sociala, pct. 2.1.4.-Eligibilitate costuri (costuri neeligibile), 
TVA-ul nu este cost eligibil in cadrul Programelor Phare . 
 

127.Sunt eligibile costurile de deplasare ale echipei de proiect in cadrul 
localitatii, precum si intre localitati? Ne referim la cheltuieli de 
combustibil, cat si la bilete pentru transport in comun. 
 

In conformitate cu Ghidul solicitantului sectiunea 2.1.4 "Eligibilitatea 
costurilor" este eligibil costul cu transportul (linia de buget 2 -
"Transport") aferente personalului care ia parte la proiect  daca acestea 
nu depasesc nivelul normal practicat de Beneficiar sau de partenerii sai , 
dupa caz.  
Transportul local poate include costul abonamentelor, tichetelor de 
transport, chitante etc. Costul cu combustibilul va fi prezentat inclus in 
buget la linia 4 "Birou local"  

128.Este eligibila dotarea biroului echipei de implementare a proiectului 
cu echipament IT si de birotica? 
 

Da. In conformitate cu Ghidul solicitantului sectiunea 2.1.4. 
"Eligibilitatea costurilor" sunt eligibile costurile de achizitie sau 
inchiriere de echipamente si bunuri -linia de buget 3 "Echipamente si 
bunuri" daca acestea corespund cerintelor pietei.Suma eligibila nu poate 
depasi 20% din linia de buget 7"Subtotal costuri directe eligibile".
De asemenea sunt eligibile costurile consumabilelelor si rechizite de 
birou -linia de buget 4.3 "Birou local" 

129.In cazul ONG-urilor care au ca personal doar voluntari, se 
considera eligibila cheltuiala cu angajarea si remunerarea personalului 
implicat in proiect ( cu contract de munca si salariu de incadrare)?        
 

Este eligibil costul cu personalul alocat pe proiect corespunzator 
salariilor efective plus taxele privind asigurarile sociale si alte costuri 
aferente salariilor daca acestea nu depasesc nivelul celor practicate in 
mod normal de catre Beneficiar sau partenerii sai. 
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130.Ce sporuri salariale sunt eligibile alaturi de salariul de baza?  
 

Este eligibil costul cu personalul alocat pe proiect corespunzator 
salariilor efective plus taxele privind asigurarile sociale si alte costuri 
aferente salariilor daca acestea nu depasesc nivelul celor practicate in 
mod normal de catre Beneficiar sau partenerii sai. 
 

131.In cadrul ghidului, la subpunctul legat de costurile directe eligibile 
se mentioneaza ca: costuri de sub-contractare linia de buget 5.1, 5.2 si 
5.7 (sub-contractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5000 
de Euro, pag.14. Intrebarea este: 5000 de Euro se aloca pentru toate 
liniile (5.1+5.2+5.7) sau pentru fiecare in parte? 
 

5000 de Euro se aloca pentru toate liniile (5.1+5.2+5.7) 

132.Cum vor fi platiti lectorii? Contracte de munca? Contracte pe 
perioada determinata?Iar daca lectorul este functionar public poate fi 
platit din proiect?  
 

1. Lectorii se vor angaja cu contracte de munca vizate de Inspectoratul 
Teritorial de Munca sau Acte aditionale la contractele de munca in cazul 
in care persoanele din proiect sunt deja angajate ale beneficiarului la 
data inceperii implementarii proiectului. Se va avea in vedere faptul ca 
perioada de lucru mentionata in contractul de munca/act aditional, 
trebuie sa acopere perioada de implementare a proiectului, iar numarul 
de ore/zi desfasurate trebuie sa coincida cu specificatiile din proiect, cu 
respectarea prevederilor Codului Muncii privind timpul legal de munca. 
Pentru functionarii publici, acestia au drepptul la inca 4 ore pe langa cele 
8 din contractul de munca, conform prevederilor legale privind timpul 
legal de lucru. 
 

133.Echipa de implementare poate fi formata din functionari publici? 
Pentru un proiect depus de o institutie publica? 
 

Da. Conform Ghidului solicitantului, managementul proiectului trebuie 
sa fie asigurat in totalitate de catre aplicant.  
 

134.Este eligibila plata orelor suplimentare/deplasarile in interiorul 
localitatilor si intre localitati?3 
 

Orele suplimentare nu reprezinta un cost eligibil. Deplasarile sunt 
eligibile, si trebuie prevazute in buget. 
 

135.Avem parteneri pentru formare IT, putem subcontracta alte cursuri? 
 

Conform Ghidului Solicitantutului, pag.13 Costuri directe eligibile, Sub-
contractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este permisă 
numai în cazuri foarte bine justificate şi nu poate depăşi 5.000 Euro. 
 

136.Este eligibila dotarea biroului local a echipei de implementare? 
 

Dotarea cu echipamente si bunuri se prevede la cap.3 Buget, Anexa B.  
 

137.Se pot face realocari intre capitole bugetare nu numai intre linii? 
 

6. Conform Anexei F 9.1. Orice modificare a contractului, inclusiv a 
anexelor, trebuie făcută în scris şi va face obiectul unui act adiţional.
Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, 
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acesta trebuie să adreseze această cerere Autorităţii Contractante cu o 
lună (1 lună)  înaintea momentului la care doreşte ca această modificare 
să intre în vigoare, cu excepţia cazurilor bine justificate de beneficiar şi 
acceptate de Autoritatea Contractantă.
9.2.  Cu toate acestea, dacă modificarea Bugetului sau a Descrierii 
Proiectului nu afectează scopul principal al proiectului şi impactul 
financiar se limitează la un transfer în cadrul unui singur capitol al 
bugetului sau la un transfer între capitole implicând o variaţie de 15% 
sau mai puţin din suma iniţial înscrisă la o rubrică pentru o categorie de 
cheltuieli eligibile (sau aşa cum au fost modificate prin actul adiţional), 
beneficiarul va aplica modificarea şi va informa Autoritatea Contractantă  
în scris. Această metodă nu poate fi utilizată pentru a modifica rubrica 
pentru cheltuieli administrative sau rezerve contingente. (.....)  
9.3. Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce 
schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a 
finanţării nerambursabile sau ar fi contrare principiului tratamentului 
egal al solicitanţilor. Suma maximă a finanţării nerambursabile 
menţionată în articolul 3.2 din Condiţii Speciale nu poate fi majorată  
 

138.Cheltuielile de la capitolul 5 vor fi toate subcontractate? 
 

Conform notei de subsol 9 din Anexa B doar cheltuielile bugetate la 
liniile  5.1, 5.2 şi 5.7 trebuie sa fie in totalitate subcontractate. 
 

139.In conformitate cu Legea 275/2006 privind executarea pedepselor
privative de libertate, cursurile de calificare sunt echivalate cu munca in
detentie fapt pentru care detinutii sunt platiti. Aceasta cheltuiala este
considerate eligibila? Si daca da pe ce linie de buget se cuprinde? 
 

In anexa B , Buget, cap.1 Resurse umane, se prevad doar salariile pentru 
personalul administrativ si tehnic (echipa de proiect, nu si pentru grupul 
tinta). 
 

140.Daca exista costuri cu amenajarea spatiului de lucru este gresita 
cuprinderea acestora la linia 6.3. "Alte costuri legate de activitatile 
proiectului" cu precizarea facuta pentru destinatia sumei? 
 

Renovarea sediului nu reprezinta o activitate eligibila. Renovarea salii de 
curs poate fi eligibila doar in cazul unei justificari foarte bine 
argumentate si in acest caz, costul respectiv se bugeteaza la capitolul 6, 
linia 6.3, conform formatului de buget, "alte costuri direct legate de 
activitatile proiectului care nu sunt incluse in liniile buget de mai sus...." 

141. Personalul contractual implicat in implementare poate fi platit din 
banii proiectului? 

Conform Ghidului solicitantului 2.1.4, este eligibil costul personalului 
alocat pentru proiect, corespunzator salariilor efective plus taxele privind 
asigurarile sociale si alte costuri aferente salariilor 

142. Dorim sa angajam persoane apartinand minoritatii rome pentru 
lucrari de igenizare,amenajare, intretinere spatii verzi, locuri de 
recreere. 

 



 33

143. Furnizorul de instruire-partener poate fi inclus in buget cu un cost 
pe cursant sau trebuie sa detaliem costurile pe tipuri de cheltuieli? 
 

Conform Ghidului solicitantului, toate platile vor fi facute dintr – un 
singur cont al proiectului, de catre solicitant 

144. Activitatile din ghidul de finantare  sectiunea 2.1.3, domeniul 
tematic 2 (furnizarea de informatii relevante privind piata muncii, 
activitati de informare in randul grupurilor tinta etc.) pot fi desfasurate 
si de organizatii care nu sunt furnizori de formare autorizati. Mai sunt 
ele eligibile in acest caz? 
Mai concret, activitatile de informare si consiliere pot fi facute si de 
asistentul social sau/si psihologul din cadrul unui serviciu al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. DGASPC nu este 
autorizata ca furnizor de formare. Sunt eligibile costurile personalului in 
aceste connitii - adica salariile asistentului social si al psihologului?
 

Conform Ghidului solicitantului, doar pentru activitatile de formare 
profesionala este nevoie de furnizori autorizati. Toate celelalte activitati 
nu au aceasta conditie 

145. Exista posibilitatea ca functionarii publici din echipa de proiect sa 
fie platiti pt orele suplimentare? daca da, cum ar trebui evidentiate ele in 
buget? 
 
 

Nu; conform Ghidului solicitantului 2.1.4, este eligibil costul 
personalului alocat pentru proiect, corespunzator salariilor efective plus 
taxele privind asigurarile sociale si alte costuri aferente salariilor.  

146. Costurile de formare initiala pot fi incluse la cap 6.3. Altele din 
buget? trebuie detaliate? 
 

Costurile de formare pot fi incluse in principal in urmatoarele capitole 
bugetare: Capitolul 1 Resurse umane - salarii pentru formatori, Capitolul 
4 Birou local - plata chiriei salilor pentru training, conferinte, seminarii; 
Capitolul 5- Alte costuri 

147. Echipa de proiect va fi bugetata la 1.1. Salarii/1.1.1. Tehnic? dar 
expertii tehnici locali? 
 

Conform Ghidului solicitantului punctul 2.2.1 echipa administrativa (de 
proiect) este formata din coordonatorul de proiect, responsabilul 
financiar, contabilul etc) si deci va fi bugetata in linia 1.1.2 . Echipa 
tehnica  este formata din expertii cheie:  experti responsabili cu 
implemetarea activitatilor tehnice (cursuri de formare, consiliere, 
orientare profesionala etc) si va fi bugetata in linia 1.1.1. 

148. TVA-ul va trebui platit de Solicitant + parteneri si recuperat 
ulterior? mai este valabila cota o TVA? 
 

Conform cadrului legislativ în vigoare de după 1 ianuarie 2007, mai 
precis Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal şi OUG 11/2007 pentru 
modificarea şi completarea OG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate  României de către Comunitatea 
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare, TVA nu va putea fi plătită din 
fondurile publice (Phare şi cofinanţare de la bugetul de stat) primite de la 
Autoritatea Contractantă, deoarece TVA-ul este cheltuială neeligibilă 
(pagina 14 din Ghid). În cazul în care viitorul beneficiar este instituţie 
publică, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat 
pentru toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri publice 
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(Phare şi cofinanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a 
beneficiarului. În cazul în care beneficiarul este ONG, contravaloarea 
TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru sursele de 
finanţare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri Phare şi 
cofinanţare de la bugetul de stat. 

149. Referitor la ghidul pentru schema Phare 2006 masuri de incluziune 
sociala , as dori daca se poate sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare: 
se pot face renovari in spatii inchiriate ? 
 

Renovarea sediului nu reprezinta o activitate eligibila. Renovarea 
spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitatile proiectului poate fi 
eligibila doar in cazul unei justificari foarte bine argumentate si in acest 
caz, costul respectiv se bugeteaza la capitolul 6, linia 6.3, conform 
formatului de buget, "alte costuri direct legate de activitatile proiectului 
care nu sunt incluse in liniile buget de mai sus...." chiar daca este un 
spatiu inchiriat.  

150. Ma numesc Viorela Toba, lucrez in cadrul AJOFM Galati si avem 
in intentie sa scriem un proiect finantat in cadrul schemei de grant 
PHARE 2006 (grup tinta: minoritatea rroma).Intrebarea noastra ar fi: 
Renovarea unui spatiu in vederea infiintarii unui centru de informare si 
consiliere (sau aducerea de imbunatatiri spatiului respectiv-un garaj) 
este o cheltuiala eligibila? Din discutiile avute cu unul dintre formatorii 
de la sesiunea de instruire de la Braila mi s-a confirmat faptul ca 
renovarea spatiului respectiv ar fi eligibila. Dupa citirea raspunsurilor 
date de dvs. pe site-ul Ministerului Muncii (intrebarea 59) ar reiesi ca 
nu ar fi eligibila renovarea unui sediu, dar ca s-ar accepta renovarea 
unei sali de curs.  

Va rog mult sa ne oferiti un raspuns la intrebare! Suntem putin 
nedumeriti, cu atat mai mult cu cat am inceput sa scriem proiectul, iar 
renovarea spatiului respectiv este una din activitatile prevazute. 

Renovarea sediului nu reprezinta o activitate eligibila. Renovarea salilor 
in care se vor desfasura activitatile proiectului poate fi eligibila doar in 
cazul unei justificari foarte bine argumentate si in acest caz, costul 
respectiv se bugeteaza la capitolul 6, linia 6.3, conform formatului de 
buget, "alte costuri direct legate de activitatile proiectului care nu sunt 
incluse in liniile buget de mai sus...." 

151. Poate fi managerul de proiect sau contabilul de proiect o PFA? 
Daca da, decontarea cheltuilelior se face la linia 6 sau la alta linie? 
Care? 

Managementul proiectului trebuie asigurat de catre solicitant 
PFA poate fi platit pe baza unor contracte/ facturi din capitolul 5 in 
conformitate cu ghidul solicitantului , 2.1.4, "Eligibilitatea costurilor": 
"Sub-contractarea serviciilor de dezvoltarea resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5000 de 
Euro; costuri de sub-contractare linia de buget 5.1, 5.2, 5.7". Toate cele 
trei insumate nu trebuie sa depaseasca 5000 de Euro. 

152. As dori sa va adresez o intrebare referitor la Schema de finantare 
nerambursabila Phare 2006 , linia Phare/2006/018-147.04.02 , dupa 
cum urmeaza: 
Prin corrigeumul din data de 06.08.2007 s-a modificat articolul 2.1.4  
referitor la costurile ne- eligibile din Ghidul Solicitantului dupa cum 
urmeaza: 

Da, conform Corrigendum 3. Era posibil si inainte, dar doar pentru 
activitatile didactice. 
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''Se elimina ultima precizare : Costuri de personal pentru funcionarii 
publici, cu exceptia functiilor didactice" 
Sa intelegem ca in urma acestei modificari functionarii publici care sunt 
cuprinsi in echipa de proiect pot sa fie remunerati din bugetul 
proiectului? 
 
153. Costurile eligibile nu trebuie sa depaseasca 8=% din proiect? 
 

Nu exista in Ghidul solicitantului o indicatie directa in acest sens, dar 
tinand cont de indicatiile date pentru celelalte capitole de cheltuieli, se 
poate ajunge la acest procentaj 

     
154. Sunt eligibile costurile de deplasare ale echipei de proiect in cadrul 

localitatii, precum si intre localitati? Ne referim atat la cheltuieli de 
combustibil, cat si la bilete pentru transportul in comun. 

 

   
Da, cheltuielile de combustibil se incadreaza in buget la linia 4, sub-linia 
4.1iar transportul la linia de buget 2. sub-linia 2.2 transport local.  
 

    155 Sunt eligibile consturile privind indemnizatia de deplasare, in 
cazul unor delegatii necesare pentru implementarea proiectului? 

 

Da, in conformitate cu 2.1.4, „Eligibilitatea costurilor”, Costuri directe 
eligibile, „transportul si costurile de de diurna (linia de buget 1.3 – 
„diurna pentru deplasari”) aferente personalului care ia parte la proiect, 
daca acestea nu depasesc nivelul normal practicat de catre Beneficiar si 
partenerii sai, dupa caz’ orice rata fixa de rambursare nu trebuie sa 
depaseasca grilele anuale prevazute de Comisia European in momentul 
semnarii contractului (disponibile la urmatoarea adresa de internet: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm).  
 

   156. Avem parteneriat cu un furnizor de formare profesionala in 
domeniul IT, dar dorim sa realizam si alte cursuri de formare / 
calificare. Va rugam sa ne precizati daca este eligibila subcontractarea 
acestor cursuri de formare / calificare. 

  
 
 

In conformitate cu ghidul solicitantului, sectiunea 2.1.4 „Eligibilitatea 
costurilor, costuri directe eligibile,  costuri de sub-contractare linia de 
buget 5.1, 5.2, 5.7 (Sub-contractarea serviciilor de dezvoltare a 
resurselor umane este permisa numai in cazuri foarte bine justificate si 
nu poate depasi 5000 de Euro). 

    157. Este eligibila dotarea biroului echipei de implementare a 
proiectului? 

 

Da, este eligibila dotarea sediului local de implementare a proiectului 
exclusiv pentru buna implementare a proiectului, cu o solida justificare a 
necesitatii dotarilor. De asemenea in conformitate cu ghidul 
solicitantului, sectiunea  2.1.4 „Eligibilitatea costurilor, sunt costuri 
directe eligibile, „costurile de achizitie sau inchiriere pentru echipamente 
sau bunuri (noi sau folosite) – linia de buget 3 „Echipamente i bunuri” – 
daca acestea corespund preturilor pietei. Suma eligibila nu poate depasi 
20% din linia de buget 7 – „Subtotal costuri directe eligibile proiect”.  
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158. Tinerii care provin din sistemul de ocrotire sunt de fapt 
autosustinatori, chiar daca de multe ori sunt ajutati de organizatii 
neguvernamentale. Tinand cont de acest lucru, este foarte dificil pentru 
ei sa participe la cursuri cu o durata mai lunga, sunt tentati sa accepte si 
munci ocazionale pentru a primi niste bani si renunta usor la cursuri. 
Pentru a preveni acest lucru se poate acorda indemnizatii/burse pe 
timpul participarii la cursuri? 
 
 

Nu. In conformitate cu capitolul 2.1.3 din ghidul solicitantului “bursele 
individuale pntru studii sau cursuri de instruire nu sunt eligibile”.  
 

  159. Sunt eligibile costurile salariale ale Managerul de proiecte si 
Managerul financiar in cuantumul salariului unui sef serviciu (in cadrul 
unei institutii publice). Subliniem raspunderea mare pe care o au aceste 
persoane in implementare proiectului si coordonarea echipei de 
implementare. 

In conformitate cu 2.1.4, „Eligibilitatea costurilor”, Costuri directe 
eligibile, „ .......salariile si costurile aferente lor nu trebuie sa le 
depaseasca pe cele practicate in mod normal de ctre Beneficiar sau 
partenerii sai...” 
 

Cererea de finanţare…  

160. Acei 10 % din contributia aplicantului poate sa constea si in bunuri 
in natura si in aportul membrilor voluntari?  
 

Potrivit ghidului solicitantului(1.3) Co-finantarea solicitantilor trebuie sa 
fie furnizata numai in numerar. Sectiunea 2.1.4  aduce lamuriri privind 
contributiile in natura si mentioneaza ca acestea nu pot fi tratate ca si 
cofinantare adusa de Beneficiar.  
 

161. Pe ce site poate fi gasit ghidul? Ghidul Solicitantului 2005-2006 si informatii referitoare la toate 
sesiunile de informare cu privire la ambele scheme de grant deschise pot 
fi gasite pe Internet, la adresa
http://www.mmssf.ro şi http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp
De asemenea, se pot obţine informaţii şi de la sediile OIR POS DRU 
regionale. 
 

162. Certificatul de acreditare al Directiei de Asistenta Sociala (care va 
implementa proiectul) si Certificatul de inregistrare fiscala A Primariei 
trebuie notificate la notar?
 Certificatele de acreditare a partenerilor din proiect trebuie notificate la 
notar? 
 

Documentele de sprijin solicitate in timpul verificarii din etapa de pre-
contractare trebuie furnizate in original sau copie dupa caz, respectand 
cerintele Ghidului de finantare sectiunea 2.4 . Nu exista o mentiune care 
sa specifice faptul ca., copiile trebuie sa fie legalizate la notar. In cazul 
in care aceste documente nu sunt in limba romana, se prezinta traducerea 
legalizata in limba romana a documentelor 
 

163. Prepropunerea, matricea si bugetul mai trebuie traduse in engleza?    
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.2.1), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala: (2.2.1), 
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solicitantul trebuie sa depuna cererea de finantare Anexa A (inclusiv pre 
- propunerea), Bugetul (Anexa B), Matricea Cadrul Logic (Anexa C), in 
limba romana sau engleza 

164. In Ghidul Solicitantului ni se cer actele partenerilor si pentru 
institutiile publice o copie a legii in baza careia au fost infiintate. 
Primaria Voinesti (partenerul) ne-a dat o copie dupa Legea 215/2001 - 
Legea administratiei publice locale.                                                
 

Legea 215/2001 reglementeaza regimul general al autonomiei locale 
precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice 
locale. De mentionat ca, Primaria, pentru a fi solicitant eligibil (ca si 
autoritate locala) trebuie sa aiba in coordonare un departament a carui 
activitate se adreseaza grupului tinta, in cazul dvs fiind vorba de 
minoritatea roma - in conformitate cu pct.21.1, Eligibilitatea 
solicitantilor din ghidul aplicantului. 
 

165.Cererea de finantare si documentele suport daca trebuie depuse si in 
limba engleza. 
 

Conform punctului 2.2.1 - Cererea de finantare si documentele suport - 
solicitantii trebuie sa depuna Cerea de finantare Anexa A (inclusiv 
preponuerea), Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru Logic (Anexa C) si 
CV-urile echipei de proiect si ale tuturor expertilor cheie in limba 
romana sau engleza. 

166. In cazul serviciilor de informare/ asistare/ consiliere in scopul 
cresterii ocuparii fortei de munca, in ce ar putea consta, ce trebuie sa 
cuprinda curricula?Craciun Mihaela  
 

Curricula se depune in cazul proiectelor care propun activitati de 
formare profesionala. Ghidul solicitantului precizeaza la 2.2.1 "cererea 
de finantare si documentele suport": depunerea obligatorie "….pentru 
acele proiecte care propun activitati de formare a programei cursurilor 
de formare profesionala propuse precum si justificarea acestora. In 
cazul in care programa cursurilor urmeaza a fi realizata  in cadrul 
proiectului, atunci cererea de finantare trebuie sa includa o analiza a 
necesitatilor de formare.....".  
 

167. Unde se depun cererile de finantare? 
 

Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise intr-un plic sigilat 
prin posta recomandata, prin servicii de curierat rapid sau depuse 
personal (un document semnat si datat de certificare a primirii va fi 
inmanat celui care depune plicul) la Organismul Intermediar regional din 
regiunea unde se vor implementa proiectele.  (vezi punctul 2.2.2. din 
ghidul de finantare, pagina 16)  
Cererile de finantare nerambursabila trimise prin orice alte mijloace ( de 
exmplu, prin fax sau e-mail) sau transmise la alte adrese vor fi respinse. 
 

168.Pentru o agentie de ocupare care are 2 centre de formare 
profesionala, se pot depune 2 proiecte care se adreseaza persoanelor de 
etnie rroma?, fiecare proiect vizand comunitatile din 2 zone diferite; a) 
un proiect derulat printr-un centru de formare pentru grupul tinta din 
zona respectiva; b) celalalt proiect derulat prin celalalt centru de 
formare pentru persoanele de etnie rroma din acea zona. Echipa de 

Conform Ghidului Solicitantutului, pct.2.1.3 pag 12 Numărul de 
propuneri şi finanţări nerambursabile pentru un solicitant.Un solicitant 
poate depune mai mult de o propunere de finanţare, cu condiţia ca pentru 
fiecare propunere să existe o echipă de management diferită.Unui 
solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare nerambursabilă în 
cadrul acestei scheme de finanţare,dacă nu există o suprapunere a 
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implementare fiind diferita activităţilor din proiecte şi dacă are suficientă capacitate operaţională şi 
financiară de a furniza mijloacele necesare fiecărui proiect.
Atunci când veţi completa Cererea de finanţare (Anexa A), vă rugăm să 
furnizaţi toate informaţiile cerute în secţiunea 5.2 şi să acordaţi atenţie 
„Declaraţiei de parteneriat” din secţiunea III punctul 2 şi „Declaraţiei 
solicitantului” din secţiunea VI. 
 

169.In formularul de cerere de finantare la punctul 3 Descrierea 
solicitantului, pct.3.3. se cere lista membrilor consiliului de conducere 
al organizatieie dvs. Pentru o institutie publica, este vorba despre 
conducerea acestei institutii? 
 

Da, este vorba de membri din conducerea institutiei. 
 

170.O agentie de ocupare depune un proiect avand ca si grup tinta 
persoane de etnie rroma care vor fi calificate si incadrate in munca. La 
ce se refera dubla finantare a unui asemenea proiect (care nu este 
permisa)? 

Dubla finantare se refera la faptul ca proiectul depus, cu toate 
componenetele sale (activitati, grup tinta etc) sa fie finantat si din grantul 
solicitat si din alte surse (europene sau nationale)  in acelasi timp. Dubla 
finantare nu este permisa.  

171.Poate managerul de proiect/financiar sa fie substituit functiei de sef 
serviciu? 
 

Intrebarea nu este suficient de clara, dar seful de serviciu al institutiei 
aplicante poate fi numit in orice pozitie in cadrul echipei de proiect, cu 
conditita ca CV-ul sa dovedeasca expertiza necesara ocuparii acestei 
pozitii. 
 

172.Ce elemente cheie trebuie sa contina prepropunerea? 
 

Conform Ghidului Solicitantului Anexa A Formular de cerere de 
finantare, Pre-propunerea trebuie sa descrie 4 sectiuni in maximum 4 
pagini ( fiecare sectiune trebuie sa fie tratata 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. Pre-propunerea va contine:                                                            
1. Rezumat al proiectului 
1.1 Scurtă descriere a proiectului propus. 
2. Relevanţă: 
2.1 Cât de relevantă este propunerea dv. în raport cu nevoile şi 
constrângerile regiunii sau ţării căreia se adresează?  
2.2 Care sunt problemele ce trebuie rezolvate şi care sunt nevoile?  
2.3 Cine sunt actorii implicaţi (beneficiarii finali, grupurile ţintă)?  
2.4 Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate? 
2.5 Care este valoarea adăugată a acţiunii (ce aduce proiectul în plus faţă 
de acţiunile guvernului (la nivel central sau local) şi faţă de acţiunile 
implementate de actorii non-publici)? 
3. Metodologie şi Sustenabilitate: 
3.1 Care sunt principalele activităţi ale proiectului?  
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3.2 Care vor fi principalii parteneri din implementare, care este durata 
relaţiei cu aceştia şi cum vor fi aceştia implicaţi în proiect? 
3.3 Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate?  
3.4 Va avea acesta efecte multiplicatoare? 
4. Expertiză şi capacitate operaţională: 
4.1 Care este experienţa organizaţiei dv. în managementul de proiect? 
4.2.  Care este experienţa organizaţiei şi a partenerilor dv. în domeniul şi 
aspectele cărora proiectul se adresează? 
 

173.Contributia de 10% a solicitantului va trebui sa fie virata in contul 
proiectului sau se poate folosi direct din alt cont cu respectarea 
procentului de 10%? 
 

Conform Anexei K Acord de parteneriat 3.3 Plati " Partenerul principal 
va deschide un cont separat pentru proiect. Toate contributiile 
(finantarea nerambursabila si co-finantare
adusa de partener) vor fi transferate in acest cont. Toate platile pentru 
proiect vor fi facute de catre partenerul principal din acest cont" 
 

174.. Penitenciar Poarta Alba 
 Intrebare pentru "Masuri de incluziune sociala - Phare 2006": 
 Institutia noastra este infiintata in anul 1940, insa acest act de infiintare 
nu se gaseste nici in arhiva din Bucuresti. In anul 2006 s-a infiintat 
printr-un Ordin al Ministrului Justitiei ,Autoritatea Nationala a 
Pe=itenciarelor, iar in anexa acestui ordin , apar ca subordonate 
(enumerate)=toate penitenciarele din tara. Este suficienta anexarea 
acestuia in sensul=demonstrarii atat a actului de infiintare cat si a 
statutului institutiei noastre? 
 

Conform Ghidului solicitantului 2.2.1, subsol 7 – Acolo unde solicitantul 
si/sau partenerul (partenerii) reprezinta un organism public realizat pe 
baza unei legi, trebuie furnizata o copie a legii respective 

175. Daca documentele suport mentionate la pg 15 -16 sunt obligatia 
doar a Solicitantului (mai putin pct 1 care este clar si pt parteneri) sau si 
a Partenerilor 

Documentele mentionate mentionate la pagina 15 -16 din Ghidul 
solicitantului depuse de parteneri vor fi numai cele pentru care se 
mentioneaza acest lucru respectiv punctul 1 si 4. 

  

Termenul limită de primire a cererilor de finanţare  

176. Data limita de depunere a Cererilor de Finantare 
 

In conformitate cu corrigendum din data de 06.08.2007, la Ghidul 
solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila 2005 Masuri de 
incluziune Sociala, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si 
Egalitatii de sanse la adresa www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
"Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare 
nerambursabila este 05.09.2007, ora 16.00 (ora locala).”pentru Phare 
2005  
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In conformitate cu corrigendum din data de 06.08.2007 la Ghidul 
solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila 2006 Masuri de 
Incluziune Sociala, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si 
Egalitatii de Sanse la adresa www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
"Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare 
nerambursabila este 10.09.2007, ora 16.00 (ora locala) pentru Phare 
2006 

177. Care este termenul limita de depunere a cererilor de finantare 
pentru Phare 2006_ 

In conformitate cu corrigendum din data de 06.08.2007, la Ghidul 
solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila 2006 Masuri de 
incluziune Sociala, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si 
Egalitatii de Sanse la adresa www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp, 
termenul limita de depunere a cererilor de finantare 10.09.2007, ora 
16.00 (ora locala).  

178. Daca s-a modificat data limita de depunere proiect. La Phare 2005. 
 

Conform Corrigendum-ului din data de 06.08.2007 , data limita pentru 
Phare 2005 este 05.09.2007, ora  16,00 (ora locala) 

179. Cand putem incepe depunerea proiectelor? 
 

Proiectele pot fi depuse in orice moment pana la data limita de depunere, 
05.09.2007 pentru Phare 2005 si 10.09.2007 pentru Phare 2006. 
 

Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă 
 

 

180.Centrul de integrare a persoanelor cu dizabilitati creat de o fundatie 
dar care functioneaza in cadrul AJOFM-ului, trebuie mentionat ca 
proiect anterior? 
 

In conformitate cu Anexa A (formularul de cerere de finantare) , II 
Solicitantul, pct.3 “Descrierea solicitantului” la 4.1 se solicita descrierea 
experientei in proiecte similare; detaliile cu privire la aceasta experienta 
sunt relevante pentru stabilirea in cadrul procesului de evaluare a 
capacitatii financiare si operationale.  

181. In ce sens influenteaza punctajul obtinut in urma criteriilor de 
evaluare, personalul implicat in derularea proiectului ca si voluntar?         
 

Evaluarea personalului (angajat sau voluntar) face parte din procesul de 
evaluare a capacitatii operationale a proiectului (conform 2.3 Pasului 3 
din Grila de evaluare -Sectiunea -Capacitate financiara si operationala). 
 

Unde şi cum se depun cererile de finanţare… 
 

 

182. Unde se depun proiectele? 
 

Conform Ghidului solicitantului sectiunea 2.2.2."Unde si cum se depun 
cererile de finantare" Cererile de finantare trebuie depuse la Organismele 
Intermediare Regionale ale Programului Operational Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane (OI POS DRU) din regiunile unde se vor 
implementa proiectele.  
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183. Referitor la anexa D (D1, D2) cand trebuie depuse? 
 

In acelasi timp cu cererea de finantare, conform ghidului solicitantului, 
sectiunea 2.2.1 : "Cererea de finantare si documentele suport". 
 

2.6 CONDIŢII APLICABILE PENTRU IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI, URMARE A DECIZIEI MINISTERULUI 
MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN CALITATE 
DE AUTORITATE CONTRACTANTĂ DE A ACORDA 
FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ 

 

184. Dupa evaluarea proiectelor, in cazul nefinantarii unui proiect, se 
vor da lamuriri, de genul unde s - a gresit si cum trebuie facut?                  
 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri 
de Incluziune Sociala (2.5.1), precum si Ghidului Solicitantului pentru 
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala (2.5.1), solicitantii 
vor fi informati in scris cu privire la decizia Autoritatii Contractante  
 

ANEXA A: FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE   

185. De cand putem pune in documentatie inceperea activitatilor? 
 

Conform Ghidului solicitantului Phare 2005 si Phare  2006 punctul 2.6 
data planificata pentru demararea proiectelor urmeaza datei semnarii 
contractului intre parti. 
Planul indicativ de actiune nu trebuie sa contina date calendaristice 
precise, ci sa mentioneze simplu "Luna 1", "luna 2", etc. ( cf. sectiunii 
1.9 din Ghidul solicitantului). In alcatuirea planului de actiune 
solicitantilor li se recomanda sa prevada o rezerva de timp, ca o 
precautiune,  care sa tina cont si de data probabila de virare a fondurilor 
Phare (vezi art.15 - Previziuni financiare). 

186. In cererea de finantare se cere un singur obiectiv specific. Trebuie 
respectat acest lucru, in conditiile in care in Scrierea proiectelor suntem 
obisnuiti cu mai multe obiective specifice care detaliaza obiectivul 
general? Daca da, trebuie sa fie acesta masurabil, adica sa cuprinda nr. 
de beneficiari?  
 

Conform Matricei cadrului Logic proiectul trebuie sa prezinte  
Obiectivele generale si Obiectivul specific impreuna cu indicatorii de 
realizare verificabili in mod obiectiv. In glosarul de termeni: anexa L  se 
mentioneaza ca proiectul are un sigur Scop (obiectivul specific) care va 
trebui sa evidentieze imbunatatirea situatiei viitoare prin beneficii 
durabile pentru grupuril tinta  si de asemenea sa evidentieze beneficii 
echitabile pentru femeile si barbatii acestui grup.  
 

187. Exista o schema de personal obligatorie? 
 

Da: echipa de proiect/administrativ (coordonatorul de proiect, 
responsabilul financiar, contabilul etc) si personal tehnic (expertil cheie, 
responsabili cu implemetarea activitatii tehnice: cursuri de formare, 
consiliere, orientare profesionala, etc). In Cererea de finantare, punctul 
1.8.6 "Echipa propusa pentru implementarea proiectului " se recomanda 
o echipa de proiect formata din maxim 5 persoane, acest numar 
neincluzand expertii care vor fi folositi pentru implementarea 
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activitatilor tehnice. Trebuie avut in vedere de asemenea ca de la data 
semnarii contractului nu sunt admise modificari ale echipei 
administrative (de proiect) si a echipei tehnice prin suplimentarea sau 
diminuarea numarului de personal implicat (Ghidul solicitantului 
sectiunea 2.2.1) 

188.Pentru contributia proprie de 10% sau 20% este necesara 
prezentarea unui document (declaratie, angajament) 
 

In conformitate cu anexa VI „DECLARATIA SOLICITANTULUI” din 
cadrul formularului de cerere de finantare, solicitantul trebuie sa 
completeze suma in Euro cu care se obliga sa co-finanteze proiectul, 
declaratie semnata si stampilata. 

189.Pentru a stabili anumite nevoi ale grupului tinta, in cadrul 
proiectului dorim sa realizam o cercetare sociologica. Curicula de 
formare care trebuie trimisa impreuna cu proiectul poate suferi 
modificari dupa realizarea acestei cercetari? 
 

Conform ghidului solicitantului in cazul in care solicitantul nu este 
furnizor de formare profesionala corespunzator sectiunii 2.1.2.(1) ei 
trebuie sa actioneze in parteneriat cu unul sau mai multi furnizori de 
servicii corespunzator obiectivelor si activitailor proiectului iar pentru 
proiectele care propun activitati de formare trebuie anexat la cererea de 
finantare: programa cursurilor de formare precum si justificarea 
acestora.  
In cazul in care programa cursurilor de formare urmeaza a fi realizata in 
cadrul proiectului atunci cererea de finantare trebuie sa includa si o 
analiza a necesitatii de formare. In cadrul bugetului este prevazuta linia 
5.2 Studii cercetari.  
 

190.Care este modalitatea de depunere a proiectului: se poate depune
concomitent prepropunerea, cererea de finantare cu toate anexele 
prevazute? 
 

1.Conform Ghidului solicitantului pag.17: Cererile de finanţare 
nerambursabilă (pre-propunerea, formularul cererii de finanţare, bugetul, 
matricea cadru logic, CV-urile în original) şi documentele suport 
solicitate în această etapă, respectiv cele numerotate de la 1 la 5 (original 
sau copie, dupa caz) trebuie să fie depuse toate într-un pachet original 
(plic). De asemenea, pachetul de documente mentionat trebuie depus şi 
în 3 copii (fiecare în plic separat). Astfel, toate documentele enumerate 
se vor depune într-o cutie care va conţine 4 plicuri (unul cu acte 
originale, şi 3 copii).
Cererea de finanţare completă (cererea de finanţare şi pre-propunerea), 
bugetul, matricea cadru logic şi CV-urile trebuie de asemenea depuse şi 
în format electronic (floppy disc sau CD-ROM). Documentele în suport 
electronic trebuie sa conţină exact aceleaşi informaţii cuprinse în 
documentele înaintate pe suport de hârtie, incluse în plic. Fiecare 
componentă a cererii de finanţare nerambursabilă (pre-propunerea, 
formularul cererii de finanţare, bugetul, matricea cadru logic şi CV-
urile) trebuie să fie prezentată într-un fişier separat şi unic (de exemplu, 
formularul cererii de finanţare nu trebuie să fie separat în mai multe 
fişiere). 
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Lista de verificare (Secţiunea V din cererea de finanţare nerambursabilă) 
şi Declaraţia Solicitantului (Secţiunea VI din cererea de finanţare 
nerambursabilă) trebuie capsate separat şi puse în plicul cu documentele 
în original.
În vederea facilitării procesării solicitărilor, vă rugăm să prezentaţi 
dosarul original şi cele 3 copii în format A4, fiecare legat sau îndosariat 
separat (4 plicuri). În cazul în care un solicitant trimite mai multe 
propuneri, fiecare trebuie transmisă separat de celelalte. Fiecare din cele 
3 copii ale proiectului trebuie să aibă acelaşi conţinut ca şi originalul 
propunerii. Documentele suport solicitate la punctele 1-5 (pag 15) vor fi 
numerotate şi capsate în ordinea specificată la punctul 2.2.1. Toate 
documentele: Anexele A, B, C, CV-urile, plus documentele suport de la 
punctele 1-5, vor fi înaintate prin depunerea unui singur pachet (de ex: 
cutie). Ambalajul exterior/cutia trebuie să aibă înscris numărul de 
referinţă şi denumirea schemei de finanţare nerambursabilă, împreună cu 
titlul proiectului, numele complet şi adresa solicitantului, precum şi 
menţiunea "Not to be opened before the opening session" şi "A nu se 
deschide înainte de sesiunea de evaluare". Solicitanţii trebuie să verifice 
dacă dosarul conţinând cererea de finanţare este complet, utilizând lista 
de verificare (secţiunea V din formularul de cerere de finanţare). 
Aplicaţiile incomplete vor fi respinse. 
 

191.Daca pentru prepropunere este specificat tipul de caractere arial
min. 10, este gresit daca am redactat cererea cu caracterele din 
ghid?(times 
new roman 11) 
 

Conform ANEXA A: FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE 
FORMAT STANDARD (FORMAT WORD), pre-propunerea trebuie sa 
descrie 4 sectiuni in maximum 4 pagini ( fiecare sectiune trebuie sa fie 
tratata 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. 
 

192. Sectiunea 4.2.2. din cererea de finantare este doar pt Solicitanti 
companii? 
 

Este pentru toti solicitantii 

193. In legatura cu detaliile despre banca din  anexa A va rugam sa ne 
precizati la ce se refera codul bancii? 
 

In documentul mentionat nu exista mentiunea “Codul bancii”. 

194. La una din sesiunile de informare tinut la Alba Iulia s-a facut 
referire despre aparitia unui catalog cu proiecte de succes respectiv idei 
de proiecte. Cand si in ce conditii va apare acest catalog? 
 
 

Materialul a fost elaborat si se afla depus la Ministerul Muncii, Familiei 
si Egalitatii de Sanse pentru aprobare; va fi tiparit in cadrul proiectului 
de asistenta tehnica acordata de Consortiumul condus de European 
Profiles si distribuit in regiuni in cel mai scurt timp posibil.  
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 195.Pentru un proiect de integrare a persoanelor cu dizabilitati pe piata 
muncii, vom stabili un parteneriat cu AJOFM. In cadrul AJOFM exista 
un Centru care are ca obiect de activitate realizarea acestei integrari. 
Centrul a fost facut prin fondurile unei fundatii germane, dar este in 
subordinea AJOFM, fara personalitate juridica proprie. Intrebare: 
finantarea oferita anterior de fundatie pentru acest centru trebuie 
mentionata in proiect ca fiind o finantare din fonduri europene? 

 

Ajutoarele de minimis sunt ajutoarele acordate din surse nationale sau 
comunitare. Regula de minimis prevede ca in cazul in care valoarea 
bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate  nu depaseste echivalentul 
in lei a 200 000 Euro pe o perioada de 3 ani fiscali proiectul depus poate 
fi eligibil in masura in care indeplineste si celelalte conditii de 
eligibilitate mentionate in sectiunea 2.1.3 din Ghidul solicitantului. 
 

 
ANEXA B: BUGET 

 

196. Contributiile in cadrul proiectului trebuie sa fie numai in bani sau 
si in natura?                                
 

Contributiile pot fi si in natura, dar contributia in natura, nu face parte 
din contributia de 10%, respectiv 20%, in bani. (Conform Ghidului 
Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune 
Sociala - 2.1.4 - contributia in natura), precum si Ghidului Solicitantului 
pentru Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala - 2.1.4 - 
contributia in natura)  
 

197. Ratele diurnelor prezentate la adresa 
http:/europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm reprezinta 
diurnele pentru traineri sau pentru cursanti?  
 

Reprezinta diurnele formatorilor straini (daca este cazul)/asociatiilor 
straini/partenerilor straini, care au interventii pe proiect (se alege rata 
pentru Romania).  
 

198. Se doreste depunerea unui proiect pe schema de finantare Phare 
2006 in parteneriat cu un furnizor de formare profesionala si un partener 
ce ofera grupul tinta. 
 
1: Plata lectorilor (care nu sunt salariati ai furnizorului de formare 
profesionala) dar agreati de acesta la ce linie bugetara se va prinde?
 
2: Plata comisiei de evaluare (a 4 persoane) unde se incadreaza?
 
3: Costul de acordare/ a diplomei unde se incadreaza? 
 

1: Plata lectorilor se va face la capitolul 1Resurse Umane, linia 1 - 
Salarii, sub-linia 1.1.1 - Tehnic.  
 
2: Intrebarea este neclara, nespecificand despre ce evaluare este vorba. 
In cazul in care, evaluatorii au fost formatori in cadrul proiectului, ei se 
vor regasi oricum in capitolul 1Resurse Umane, linia 1 - Salarii, sub-
linia 1.1.1 - Tehnic. 
 
3: Intra in linia 6.3 a bugetului.  
 
Nu se intelege care este rolul solicitantului principal in proiect! Atentie 
la 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor, pct.d 'sa nu actioneze ca 
intermediar"! 

199. Unde, in cadrul bugetului se regasesc cei 10% din contributia 
proprie a solicitantului?  
 

Scriptic cei 10% se regasesc in buget la Surse de finantare, iar in ceea ce 
priveste folosirea sumei respective - la oricare capitol de cheltuieli. 
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200. Daca furnizorul de instruire-partener ofera un cost pe cursant e 
bine? sau este necesar sa detaliem costurile pe tipuri de cheltuieli?
 
 

Potrivit Ghidului solicitantului 2.1.2 partenerii nu pot fi sub-contractori 
avand in vedere ca din punct de vedere al contractului de finantare 
nerambursabila parteneriatul nu este o relatie de afaceri ci o relatie intre 
doua sau mai multe organizatii care implica distribuirea 
responsabilitatilor aparute in timpul dezvoltarii unui proiect. Sub-
contractorii vor fi deci subiectii procedurilor de achizitii.
Trebuie avut in vedere ca numai "costurile eligibile" ( mentionate in 
Ghidul Solicitantului sectiunea 2.1.4  - Eligibilitatea costurilor) pot fi 
luate in considerare pentru  finantare nerambursabila iar la completarea 
Anexei A "Bugetul" trebuie respectat formatul standard iar descrierea 
articolelor trebuie sa fie detaliata suficient si toate articolele trebuie 
defalcate in componente individuale. Numarul de unitati si costul unitar 
trebuie sa fie specificat pentru fiecare componenta. 
 

201. Daca solicitantul este o  institutie in parteneriat cu un ONG acesta 
poate deconta bani pentu cheltuielile sale ?  
 

Conform Anexei K Acord de parteneriat 3.3 Plati " Partenerul principal 
va deschide un cont separat pentru proiect. Toate contributiile 
(finantarea nerambursabila si co-finantare adusa de partener) vor fi 
transferate in acest cont. Toate platile pentru proiect vor fi facute de 
catre partenerul principal din acest cont"
Decontarea cheltuielilor se va realiza pe baza descrierii detaliate a 
bugetului, fiecare linie trebuind sa fie foarte bine justificata si 
fundamentata 
 

202. Cum se deconterza banii partenerilor care vin cu cofinatare? Se fac 
plati directe in conturile lor sau banii intra in contul nostru ca aplicant 
principal si facem noi platile? 
 

Conform Anexei K Acord de parteneriat 3.3 Plati " Partenerul principal 
va deschide un cont separat pentru proiect. Toate contributiile 
(finantarea nerambursabila si co-finantare adusa de partener) vor fi 
transferate in acest cont. Toate platile pentru proiect vor fi facute de 
catre partenerul principal din acest cont"
Decontarea cheltuielilor se va realiza pe baza descrierii detaliate a 
bugetului, fiecare linie trebuind sa fie foarte bine justificata si 
fundamentata.  
 

203. Ce reprezinta 20% din linia de buget 7-subtotal costuri directe 
eligibile proiect? 
 

Reprezinta costurile de achiziţie sau închiriere pentru echipamente sau 
bunuri (noi sau folosite) – linia de buget 3 „Echipamente şi bunuri” 
(conform Ghidului solicitantului 2005/2006 pct.2.1.4 – costuri eligibile) 
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204. Activitatile de formare pot fi subcontractate unui ONG? 
 

In conformitate cu ghidul solicitantului , 2.1.4, "Eligibilitatea costurilor": 
"Sub-contractarea serviciilor de dezvoltarea resurselor umane este 
permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5000 de 
Euro; costuri de sub-contractare linia de buget 5.1, 5.2, 5.7". Toate cele 
trei insumate nu trebuie sa depaseasca 5000 de Euro.  De asemenea, va 
reamintim ca, in cazul in care doriti sa derulati activitati de formare si nu 
sunteti furnizor autorizat de programe de formare profesionala, trebuie 
sa actionati in parteneriat cu unul sau mai multi furnizori de servicii 
corespunzator obiectivelor si activitatilor proiectului.  

205. Un serviciu din autoritatea locala primeste contributie proprie de la 
autoritatea publica locala. Stiut fiind faptul ca acesti bani se dau doar 
prin H.C.L si este un lucru de durata, trebuie prezentata o dovada a 
existentei contributiei proprii inainte de data semnarii contractului sau e 
suficient ca aceasta sa fie adusa in perioada derularii contractului? 
 

Poate fi adusa in perioada derularii contractului.  
 

206. Cum se face bugetul, cu TVA sau Fara TVA? 
 

Fara TVA; conform ghidului solicitantului, sectiunea costuri ne-
eligibile.  

207. Cei 10% cu care vin partenerii in proiect se auditeaza sau nu? 
 

Auditarea este obligatorie doar in cazul finantarilor de peste 100.000 
Euro, caz in care se auditeaza intreg proiectul. 

208. La resurse umane putem include si tichete de masa si la ce linii de 
buget? 
 

Tichetele de masa nu sunt costuri elibile mentionate in ghidurile 
solicitantilor pentru schemele de grant Phare 2005 si Phare 2006.  

209. La buget, capitolul IV costuri eligibile - la consumabile ptem trece 
si combustibil sau doar schimbul de piese, revizia etc? 
 

Combustibulul se incadreaza la capitolul IV, linia 4.1.  

210.In cazul unui ONG infiintat in anul 2007, ce date privind situatia 
financiara se vor completa pentru anul "N" si anii anteriori "N-1, N-2"? 
 

Nu exista conditii referitor la vechimea solicitantului, dar acesta trebuie 
sa dovedeasca ca are capacitate financiara si operationala cf. Pasului 3 
din Grila de Evaluare. Tabelul se va completa numai in masura in care 
aceste date exista.  

211.Pentru achizitionarea bunurilor cum se procedeaza? Se cumpara 
direct din magazin sau se fac proceduri de achizitii (gen 3 oferte de pret 
sau licitatii)? 
 

In conformitate cu pct.2.1.2, paragraf "Sub-contractorii" din ghidurile 
solicitantilor:" Beneficiarii de finantare nerambursabila au posibilitatea 
sa subcontracteze diverse activitati. Sub-contractorii nu sunt parteneri 
sau asociati si sunt subiectii procedurilor de achizitii asa cum sunt 
prezentate in Anexa IV din contractul standard pentru finantari 
nerambursabile, in concordanta cu prevederile Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. (Despre 
sub-contractare, a se vedea paragraful relevant din sectiunea 2.1.3).  
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212.Este nevoie sa intocmim un buget detaliat ( in care sa specificam 
numarul de computere, tipul de mobilier si nr.de bucati) si daca da, in 
ce masura vom fi obligati sa respectam acest buget detaliat. Explicatii: 
Daca in urma implementarii proiectului constatam ca nu avem nevoie 
de un birou oval conform bugetului detaliat, ci de 2 birouri simple, 
putem modifica necesarul, fara a afecta suma utilizata. Aceasi intrebare 
daca se modifica si suma utilizata putem face realocari prin addendum? 
 

Achizitiile se vor realiza in conformitate cu legislatia romaneasca in 
vigoare in momentul achizitionarii. Bugetul nu trebuie detaliat la 
aspectul de " birou oval" sau " patrat". Este important sa se mentioneze 
suma pe articolele de cheltuieli. Orice modificare la contract se 
realizeaza conform Ghidului Solicitantului, Anexa F art.9 pagina 5. 
"Modificarea contractului" 
 

213.Se aplica ordonanta 34?  
- Exista posibilitatea, in vederea " accelerararii" procedurii de achizitii, 
folosirii " licitatiei cu clauza se suspendare" ( posibilitatea exista la linia 
de finantare Phare 2002 mica infrastructura si locuinte sociale, dar am 
aflat prea tarziu de ea) ?  
- Pe langa legislatia romaneasca vor exista proceduri speciale Phare 
pentru achizitii ( la fel la Phare 2002 au existat) ? 

Achizitiile se vor realiza in conformitate cu legislatia romaneasca in 
vigoare in momentul achizitionarii.In conditiile speciale ale contracului 
in cadrul Anexei F articolul 7 se precizeaza (7.1.1) OUG 34/2006 Legea 
337/2006) Pentru conditiie speciale si generale consultati aceasta anexa) 

214.Echipa de implementare este formata din functionari publici. In
acest caz se prevad la linia de buget 1-2 cheltuieli cu echipa de
implementare? 
 

Conform Ghidului solicitantului punctul 2.2.1 echipa administrativa (de 
proiect) este formata din coordonatorul de proiect, responsabilul 
financiar, contabilul, etc) si deci va fi bugetata in linia 1.1.2 . Echipa 
tehnica este formata din expertii cheie: experti responsabili cu 
implementarea activitatilor tehnice (cursuri de formare, consiliere, 
orientare profesionala etc) si va fi bugetata in linia 1.1.1. Conform 
Ghidului solicitantului, punctul 2.1 Contribuţia în natură, "costurile cu 
personalul desemnat pentru proiect nu reprezintă contribuţie în natură şi 
pot fi considerate drept cofinanţare în bugetul proiectului atunci când 
sunt sunt plătite de către Beneficiar sau partenerii săi". Angajarea 
functionarilor publici se realizeaza in conformitate cu Legea 
Functionarului Public. 
 

215. Trebuie atasate oferte pentru fundamentarea bugetului? 
 

Nu exista o prevedere in acest sens. Bugetul insa trebuie sa fie bine 
fundamentat si conform celor mentionate la punctul 2.1.4 din Ghidul 
solicitantului sa fie realist si sa demonstreze o alocare judicioasa a 
resurselor din care sa rezulte un raport optim cost-rezultate. 

216. Am dori sa stim cum sunt structurate platile, in cate transe si in ce 
procent se vor acorda.  
 

Structurarea platilor este reglementata de Prevederile financiare art 15, 
din Conditiile Generale (anexa F) 

217. Modelul de tabel pentru bugetul proiectului exista in lista ane=elor 
sau putem folosi un model de la un proiect anterior? 

Bugetul reprezinta anexa B a aplicatiei, se gaseste pe site alaturi de 
celelalte documente si este obligatorie folosirea formatului indicat 
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218. La capitolul resurse umane trebuie nominalizate numele 
persoanelor si functia sau numai numarul de personal? 
 

Se trece doar numarul lor. Numele acestor persoane apare in CV anexate 
la aplicatie 

   219. Pentru contributia proprie de 10% sau 20%, dupa caz, este 
necesara prezentarea vreunui document (declaratie, angajament etc.)? 

 

In conformitate cu anexa VI „DECLARATIA SOLICITANTULUI” din 
cadrul cererii de finatare, solicitantul trebuie sa completeze suma in Euro 
cu care se obliga sa co-finanteze proiectul, declaratie semnata si 
stampilata. 

 
ANEXA C: MATRICEA CADRUL LOGIC 

 

220. La anexa A, ce reprezinta ca se elimina nota de subsol nr.4 de la 
punctul 2.5 Cadrul Logic, ca nu mai trebuie completata anexa C? 
 

In corrigendum la Ghidul solicitantului pentru finantare nerambursabila 
2005 "Masuri de incluziune sociala" si Phare 2006 " Masuri de 
incluziune social"  Articolul 3 se mentioneaza eliminarea notei de subsol 
nr.4 de la punctul 2.5 Cadrul logic. Nota de subsol eliminata cuprinzand 
textul "Explicatii pot fi gasite si la urmatoarea adresa web "  nu afecteaza 
cerinta de la punctul 2.5 Cadrul logic deci  Anexa C - Matricea Cadru 
Logic se depune obligatoriu, impreuna cu Anexele A, B, CV-urile si 
documentele suport, conform sectiunii 2.2.1 din Ghidul solicitantului. 
 

ANEXA D  

221. Cu privire la documentele care trebuie anexate =olicitarii de 
finantare in cadrul programului Phare 2005 – Masuri de =ncluziune 
sociala – cu data limita 05.09.2007, la punctul 3 (pagina 16) se 
mentioneaza necesitatea completarii Anexei D insotite de documentele 
justificative solicitate in cadrul acesteia. In cadrul dosarului cu 
documentatie descarcat de pe pagina web, fisierul Anexa D contine 
doua =ipuri de formulare, unul urmand a fi completat de autoritati 
publice, iar cel =e-al doilea de companii private. 
  
Daca organizatia solicitanta este neguvernamentala, =a rugam sa ne 
precizati care dintre aceste doua formulare trebuie completat. =aca 
urmeaza sa folosim fisieul pentru companii private, va rugam sa ne 
=larificati cu ce tipuri de documente vom asimila documentatia 
solicitata in =ormular. 
 

ONG este persoana juridica privata 
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ANEXA E: FORMULARUL DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ 
 

 

222. Este necesara Anexa E (identificare financiara - banca la care sa 
deschidem contul) in aceasta prima faza? 
 

Formularul de identificare financiară conform modelului prezentat în 
anexa E, aprobat de banca la care se vor face plăţile se va prezenta in 
perioada de pre-contractare in cazul in care solicitantul a fost selectat 
provizoriu (2.4) 
 

ANEXA F . CONTRACT STANDARD 
 

 

223.Cu cate luni maxim se poate prelungi perioada de implementare ( 
prin addendum)? 
 

Conform Anexei F, 11.1  Perioada de implementare a Proiectului este 
stabilită în articolul 2 din Condiţii Speciale. Beneficiarul trebuie să 
informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere asupra oricăror 
circumstanţe în măsură să afecteze sau să întârzie implementarea 
Proiectului. Beneficiarul poate solicita cu cel puţin o lună de zile înainte 
de terminarea duratei limită de implementare a proiectului, o prelungire 
a acesteia.  Solicitarea trebuie însoţită de toate dovezile necesare 
evaluării acesteia. 
 

 
ANEXA H: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  
 

 

  

224. Anexa H este singura declaratie pe propria raspundere pe care 
trebuie sa o prezentam? sau sunt necesare si declaratii privind 
eligibilitatea Primariei pentru implementarea unui astfel de proiect si 
asigurarea continuitatii activitatilor pentru cel putin 3 ani si ca nu 
beneficiem de fonduri pentru realizarea de activitati cuprinse in 
proiectul Phare 2006; 
 

Pentru a solicita finantare solicitantul trebuie sa depuna cererea de 
finantare (Anexa A, Anexa B, Anexa C si CV-urile echipei de proiect si 
ale experilor cheie ) si documentele suport mentionate la punctul 2.2.1 
din Ghidul de finantare.  
Anexa H -   Anexa H este unul din documentele suport solicitate pentru 
organizatiile din Romania si contine Declaratia pe proprie raspundere  a 
solicitantului si partenerilor sai (dupa caz) prin care acesta (acestia) 
declara ca nu beneficiaza de fonduri alocate de la Bugetul Asigurarilor 
pentru Somaj (in conformitate cu cadrul legal in vigoare) pentru 
activitatile propuse in cererea de finantare - in original. Aceasta cerinta 
urmareste evitarea dublei finantari a activitatilor proiectului.                       
Eligibilitatea primariei -  eligibilitatea solicitantului si capacitatea sa de a 
derula acest proiect va fi evaluata conform celor mentionate la pct. 2.1.1.   
Asigurarea continuitatii - Sustenabilitatea proiectului va trebui descrisa 
in Cererea de finantare (Anexa A) sectiunea 2.4 in care solicitantul va 
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mentiona modul cum vor fi continuate activitatile dupa finalizarea 
proiectului luand in considerare 3 aspecte: financiar, institutional si al 
politicilor (acolo unde este cazul)                                                                 
Nu beneficiem de fonduri.... - in faza de precontractare veti fi solicitati 
sa depuneti o adeverinta eliberata de catre AJOFM, prin care se 
dovedeste ca solicitantul si partenerii (dupa caz) nu beneficiaza de 
fonduri de la bugetul asigurarilor de stat (2.4) 

ANEXA I: CV ÎN FORMAT UE  

225. Este obligatoriu sa prezentam si cv-urile trainerilor ? daca vor 
aparea modificari ( forta majora ) pana la implementarea proiectului 
?pot fi inlocuiti fara a modifica numarul de persoanal implicat ?la 
aceasta ora nu sunt foarte sigura de lectori si as dori sa stiu daca va fi 
posibila o eventuala modificare. 
 

Da. Conform Ghidului (pagina 15), „CVurile echipei de proiect 
(coordonator de proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale 
tuturor experţilor cheie (experţi 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 (Anexa I)”. 
Modificarile ulterioare se pot face prin amendarea ulterioara a 
contractului, prin addendum 

ALTE TIPURI DE INTREBARI  

226. Membrii echipei de proiect trebuie sa fie angajati ai solicitantului 
si ai partenerilor acestuia (ca preconditie) sau ei pot fi angajati odata cu 
inceperea implementarii proiectului?                                
 

Nu exista conditie in acest sens in Ghidul Solicitantului pentru 
Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune Sociala/Ghidul 
Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune 
Sociala)  
 

227. Exista diferente intre programul Phare 2005 si Programul Phare 
2006, Masuri de incluziune sociala?                                                       
 

Exista anumite diferente, pentru evidentierea carora va sugeram citirea 
prin comparatie a celor 2 Ghiduri (sumele minime si maxime privind 
finantarea nerambursabila , entitatile ce pot fi eligibile ca solicitant, 
auditul care datorita posibilei sume/proiect - mai mare de 100000 Euro- 
este obligatoriu pentru Phare 2006, insa optional pentru Phare 2005, 
precum si data limita de depunere a proiectelor…) 

228. Partenerul poate primi bani in cont? Toti banii se vireaza in contul solicitantului cf. conditiilor generale - 
Prevederi financiare art. 15.8. 

229. Cand se vor afisa raspunsurile la intrebarile pe site mmssf In conformitate cu Ghidul solicitantului sectiunea 2.2.4 raspunsurile la 
intrebarile adresate vor fi transmise nu mai tarziu de 11 zile inainte de 
termenul de depunere a propunerilor, iar intrebarile care pot fi relevante 
si pentru alti solicitanti vor fi publicate pe pagina de internet 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp.  
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Se recomanda consultarea permanenta a paginii web 
http://www.mmssf.ro si http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
unde vor fi postate raspunsurile la intrebari si informatii privind cu 
privire la cele doua licitatii deschise : Programul Phare 2005 "Masuri de 
incluziune sociala" si Programul Phare 2006 "Masuri de incluziune 
sociala" 
 

230. In cazul in care personalul contractual trebuie sa fie doar 
contractual, Primaria P. Neamt, ca solicitant nu dispune de personal 
contractual, cum am putea rezolva aceasta problema? 

Va rugam reformulati intrebarea aducand detalii suplimentare. 

231. Cand se vor afisa raspunsurile la Intrebarile pe site mmssf? 
 

Conform Ghidului solicitantului, pagina 18, punctul 2.2.4 Informaţii 
suplimentare, intrebările pot fi trimise prin e-mail sau fax, dar nu mai 
târziu de 21 de zile înaintea termenului limită de primire a propunerilor 
la adresele prezentate in ghid, indicând în mod clar numărul de referinţă 
al licitaţiei deschise la care se referă. Răspunsurile la întrebările adresate 
vor fi transmise solicitanţilor nu mai târziu de 11 zile înainte de termenul 
limită de depunere a propunerilor..  
Întrebările care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu 
răspunsurile, vor fi publicate pe pagina de internet 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 

232. Fundatia Estuar activeaza de peste 14 ani in domeniul sanatatii 
mintale si furnizeaza servicii sociale destinate adultilor cu probleme de 
sanatate mintala, oferind aceste servicii in cadrul unei retele nationale 
(prin puncte de lucru aflate in Botosani, Cluj, Constanta , Ploiesti si 
Bucuresti - 2 centre si 4 locuinte sociale). Avand servicii in mai multe 
locatii, avem un numar de peste 3000 de beneficiari si foarte proiecte  in 
derulare. 
Conform corrigendumului pentru schemele de finantare nerambursabila 
Phare 2005 si Phare 2006, regula de minimis se aplica acum si ONG-
urilor, ceea ce pentru noi, ca si organizatie mare, face imposibila 
participarea cu proiecte la aceste licitatii. As dori sa stiu daca exista 
exceptii de la aceasta regula, intrucat accesul la licitatie este limitat? 
    
O alta intrebare face referire la urmatorul aspect : 2 dintre punctele 
noastre de lucru (Botosani si Constanta ) s-au transformat in filiale anul 
acesta - in cazul acesta, ele pot depune separat proiect in cadrul 
licitatiei. Cum vor fi ele afectate de acest corrigendum?
    
  In cadrul ghidului de finantare, la grila de evaluare, se mentioneaza si 
capacitatea organizationala de a manageria proiecte similare. Aceasta 

 Conform corrigendum 3, art. 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, “Potentialii 
aplicanti, respectiv organizatiile care realizeaza profit precum si ONG – 
urile trebuie sa respecte Regula de minimis. 
In cazul in care valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate 
solicitantului nu depaseste echivalentul in lei a 200 000 Euro pe o 
perioada de 3 ani fiscali proiectul depus poate fi eligibil in masura in 
care indeplineste si celelalte conditii de eligibilitate mentionate in 
sectiunea 2.1.3 din Ghidul solicitantului 
 
Textul integral al modificarii (Corrigendum 3) se regaseste pe site – ul 
Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, la adresa 
http://www.mmssf.ro şi http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp 
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mentiune nu intra in contradictie cu regula de minimis, mai ales in cazul 
ONG-urilor care isi desfasoara majoritatea activitatilor cu bani din 
finantari neramburbabile ? 
232. Fundatia „Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi” este 
considerata a fi eligibila ca aplicant in conditiile in care a primit in 
ultimii trei ani fiscali granturi cu finantare din partea Uniunii Europene 
ce depasesc 200.000 Euro? 

 

In cazul in care valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate 
solicitantului nu depaseste echivalentul in lei a 200 000 Euro pe o 
perioada de 3 ani fiscali proiectul depus poate fi eligibil in masura in 
care indeplineste si celelalte conditii de eligibilitate mentionate in 
sectiunea 2.1.3 din Ghidul solicitantului 
 

233. Va rugam sa precizati detaliat ce insemana aplicarea regulii de 
minimis in cazul unui ONG, potential aplicant in cadrul programului, 
precum si articolele din Regulamentul nr. 1988/2006 suport pentru 
evaluarea acestui prag in cazul unui ONG.
 

In cazul in care valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate 
solicitantului nu depaseste echivalentul in lei a 200 000 Euro pe o 
perioada de 3 ani fiscali proiectul depus poate fi eligibil in masura in 
care indeplineste si celelalte conditii de eligibilitate mentionate in 
sectiunea 2.1.3 din Ghidul solicitantului 
 

  

 


