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D.M.I. Intrebare Raspuns Avizare raspuns 

 5.1 In calitate de S.R.L., cu o vechime mai mare de 3 ani 
si o cifra de afaceri insumata de 200000 euro (n-1+n-
2+n-3), pot solicita o asistenta financiara 
nerambursabila de 900000 euro? 
  
Activitatea principala pe care urmeaza sa o desfasor 
este formarea in diverse domenii. 
  
  
 

Dvs va incadrati cf noului Ghid al solicitantului-pagina 
16(http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gscg2013.pdf) la punctul 
3, respectiv : SRL cu o vechime mai mare de 1 an, iar in acest caz :  
“Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma 
cifrelor de 
afaceri/suma veniturilor pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3)1 conform 
bilanțului contabil depus 
SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale”. 
Se poate alege orice varianta favorabila dvs, cf Ghid, pag 16-“Aplicantul va 
lua in considerare varianta cea mai 
avantajoasa.(http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gscg2013.pdf)  
In cazul dvs, mergand pe varianta de „maxim 30% din valoarea asistenței 
financiare nerambursabile totale” (4.000.000/5.000.000 Euro)”,  puteti 
solicita o asistenta financiara nerambursabila de 900000 euro.  
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 5.2 Continut: Clarificari POSDRU 5.2. 
1. In cazul unui parteneriat, solicitantul este 
persoana juridica de drept privat cu scop 
patrimonial iar partenerul este persoana juridica de 
drept privat fara scop patrimonial. Avand in vedere 
ca procentul contributiei in calitate de  persoana 
juridica de drept privat cu scop patrimonial este 5% 
iar procentul contributiei in calitate de  persoana 
juridica de drept privat fara scop patrimonial este 
2%, ce procent se va lua in considerare in realizarea 
bugetului? 
2. In documentul "Conditii specifice Cerere de 
propuneri de proiecte de tip grant nr. 143"  este 
specificat la pag. 19 ca numarul participantilor din 
zonele rurale la programe integrate:  minim 70% din 
grupul tinta  al proiectului. 
Prin participant la program integrat intelegem doar 
persoanele care au beneficiat atat de servicii de 
informare si consiliere profesionala cat si programe 
de formare profesionala? 
 
 

1. In conformitate cu Ghidul solicitantului-Conditii generale/2013, pag 6: 
‘Contributia solicitantului reprezinta procentajul minim din valoarea totala 
eligibila a proiectului propus care va fi suportat de catre solicitant sau 
parteneriat sub forma financiara.  
Daca proiectul este propus de un grup de organizatii partenere, 
solicitantul este liderul de parteneriat.  
Valoare contributiei solicitantului /partenerului pentru proiect se 
stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant. 
Astfel, in cazul dvs, solicitantul fiind o persoana juridica de drept privat, cu 
scop patrimonial valoarea contributiei minime in calitate de solicitant este 
de 5%. 
2.  Prin participant la program integrat se înțelege „un ansamblu de cel 
puțin două măsuri de sprijin pentru creşterea şanselor de ocupare a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă, dintre cele menționate  
în art. 57 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forței de muncă: 
a) informarea şi consilierea profesională: 
b) medierea muncii; 
c) formarea profesională; 
d)consultanță şi asistență pentru începerea unei activități independente 
sau pentru inițierea unei afaceri; 
e) completarea veniturilor salariale ale angajaților; 
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3. Va rog sa indicati cum se calculeaza indicatorul de 
rezultat B1 "Ponderea participantilor din mediul 
rural la programe integrate certificati". 
 
 
 
 
 
 
 
4. In documentul "Conditii specifice Cerere de 
propuneri de proiecte de tip grant nr. 143"  este 
specificat la pag. 19 ca ponderea participantilor 
femei din mediul rural la programe integrate 
certificati trebuie sa fie de minim 50% si se 
calculeaza astfel: raport între numarul de femei 
certificate în urma participarii la programul integrat 
si  nr total de participanti certificati în urma 
participarii  la programul integrat x 100. 
Acest indicator se refera la ponderea femeilor din 
mediul rural iar formula specifica sa fie luat in 
considerare numarul de femei certificate si numarul 
de participanti certificati fara a se specifica 
apartenenta la mediul rural. 
4.1 Insa este obligatoriu doar ca minim 70% din 
grupul tinta sa fie din mediul rural, prin urmare 
putem considera ca vor exista femei din mediul 
urban care vor obtine certificat? 
 
5. Prin urmare, pentru a calcula acest indicator se va 
lua raportul între numarul de femei certificate în 
urma participarii la programul integrat DIN MEDIUL 
RURAL si numarul total de participanti certificati în 
urma participarii la programul integrat DIN MEDIUL 
RURAL x 100? 

f) stimularea mobilității forței de muncă. „ (vezi: Ghid indicatorilor 
POSDRU, 2012)  
3. Tinand cont de prevederile din Ghidul indicatorilor / 2013, pag 15, crt 8, 
ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificati:  
„reprezintă raportul procentual dintre numărul de persoane cu domiciliul 
de rezidență în zone rurale care au obținut un certificat de 
absolvire/calificare ca urmare a participării la un program integrat pentru 
formare profesională, ocupare şi alte măsuri de sprijin şi numărul total de 
participanți din zonele rurale la programe integrate. 
Notă: pentru calculul acestei ponderi se va colecta de la beneficiari 

indicatorul ”participanţi din zonele rurale la programe integrate 

certificaţi”.  

4. 1 „In cf cu prevederile Documentului Cadru DE Implementare a 
POSDRU, persoanele apartinand grupului tinta din cadrul acestui DMI 
trebuie sa aiba domiciliul /resedinta in zone rurale definite in cf cu 
legislatia in vigoare. „( pag 10, Conditii speciale nr 143, D.M.I  5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. „Ponderea participanților din zone rurale la programe integrate 
certificați – femei Reprezintă raportul procentual dintre numărul de 
persoane de sex feminin cu domiciliul de rezidență în zone rurale care au 
obținut un certificat de absolvire/calificare ca urmare a 
participării la un program integrat pentru formare profesională, ocupare şi 
alte măsuri de sprijin şi numărul total de participanți din zonele rurale la 
programe integrate. 
Notă: pentru calculul acestei ponderi se vacolecta de la beneficiari 

indicatorul ”participanţi din zonele rurale – femei – la programe integrate 

certificaţi”. ( vezi: Ghid indicatori/2012, pag 15, pct 9).  

 5.2 Va rog sa explicati daca prin sintagma ,,sub-
contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea 
resurselor umane  de la pagina 
12 - punctul 4.2.3. - Prevederi obligatorii, se intelege 
ca in cadrul programelor de formare profesionala 
derulate prin proiect (grant, Call 134) lectorul poate 
fi pfa (subcontractat) in conditiile in care autorizarea 

„Sub-contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor 
umane” este prevazuta ca si activitate neeligibila (pag 12, Ghid-Conditii 
speciale nr 134). 
„În calitate de solicitant/partener aveți posibilitatea de a subcontracta 
(externaliza) anumite activități/ servicii din cadrul proiectului. Partenerii 
din proiect, asa cum sunt nominalizati în Acordul de parteneriat, nu pot 
avea şi calitatea de subcontractori. 

DA 



pentru program este detinuta de unul dintre 
partenerii de implementare, sau, pentru a respecta 
conditia de mai sus este obligatorie angajarea 
lectorului ca si expert pe termen scurt? 

Valoarea maximă a activităților subcontractate de către solicitant şi/sau 
partener nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului.” 
(Ghid –Conditii generale, pag 32). 
In conditiile in care autorizarea pentru program este detinuta de unul 
dintre partenerii de implementare, lectorul va desfasutra activitatea de 
formare profesionala (predare cursuri) in baza unui contract de munca. 
Daca activitatea de formare mentionata mai sus  se externalizeaza (se sub-
contracteaza) , se va respecta legislatia in domeniul achizitiilor. 
 

 


