
 

 LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 160, 161 ȘI 164  
- actualizată la data de 12.08.2013 – 

 

Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

1 Condiții 
generale 

 Se menține principiul „primul venit, 
primul servit” în cadrul actualelor 
cereri de propuneri de proiecte?  
 

Așa cum se menționează în Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2013, 
cererile de propuneri de proiecte vor fi cu evaluare continuă și selecție 
după termenul limită de depunere. Aceasta înseamnă că selecția proiectelor 
se va realiza după finalizarea procesului de evaluare, în ordinea descrescătoare 
a punctajului obținut și în limita alocării financiare disponibile. 

2 Condiții 
generale 

Cum se stabilește procentul 
contribuției proprii în cazul în care 
parteneriatul include mai multe 
categorii de organizații (instituții, 
publice, ONG, SRL). Este obligatorie 
contribuția financiară a tuturor 
partenerilor la cofinanțarea 
bugetului? 

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2013 (cap. 1.5) valoarea 
contribuţiei solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabileşte în 
funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant. Contribuția 
partenerilor la cofinanțarea proiectului se stabilește de comun acord între 
organizațiile care compun parteneriatul. 

3 Condiții 
generale 

Este necesară completarea și 
transmiterea în etapa de depunere a 
cererii de finanțare a Anexei 2 la 
Instrucţiunea din 27.12.2011, 
inidicată la punctul 9 de la pagina 79 
a Ghidului Solicitantului-Condiții 
generale? 

 Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2013, după 
transmiterea on-line a cererii de finanţare, sistemul informatic generează 
automat Anexele 1-5 şi 7-9, pentru a putea fi tipărite și completate, după 
caz. Acestea, vor fi însoţite, dacă este cazul, de Anexa 6 - Acordul de 
parteneriat. În consecință, Anexa 2 la Instrucţiunea din 27.12.2011, inidicată la 
punctul 9, nu se va transmite în etapa de depunere a cererii de finanțare. 

4 160 
161 
164 

Poate fi inclus în structura 
partenerială un partener cu sediul 
social într-o altă regiune decât cea în 
care se implementează proiectul? 

În cadrul actualelor cereri de propuneri de proiecte lansate pentru DMI 2.1 și 2.3, 
selectarea partenerilor nu este condiționată de situarea acestora în aria de 
implementare a proiectului. Cu toate acestea, se va avea în vedere precizarea 
din Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al 
ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010, conform căreia cheltuielile 
aferente activităților desfășurate în afara ariei de implementare a proiectului sunt 
limitate la maximum 10% din valoarea totală a bugetului eligibil. 

5 160 
161 
164 

Partenerii selectati pentru 
implementarea proiectului trebuie sa 
faca parte dintre categoriile de 
Solicitanți eligibili? 

În cadrul CPP 160, 161 și 164, partenerii nu trebuie să facă parte din categoriile 
de solicitanți eligibili, așa cum au fost acestea menționate în ghidurile de condiții 
specifice. Pentru stabilirea eligibilității partenerilor vor fi avute în vedere 
regulile și criteriile de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului-
Condiții generale la secțiunea 3.1.1, punctul b) Reguli generale privind 
partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POSDRU. 



 

6 
 
 

160 
161 
 

În cadrul DMI 2.1 sunt menționate ca 
și cheltuieli eligibile taxele.  Ce tip de 
taxe sunt eligibilie în mod concret? 

Eligibilitatea cheltuielilor propuse în cererea de finanțare este condiționată de 
eligibilitatea activităților care presupun angajarea respectivelor costuri. De 
aceea, va trebui să includeți în buget cheltuieli care pot fi atribuite activităților 
eligibile, așa cum au fost ele menționate în Ghidul solicitantului-Condiții 
specifice. 

7 160 
161 

Referitor la componența grupului 
țintă pentru DMI 2.1, vă rugăm să 
precizați dacă pot fi avuți în vedere 
pentru activitățile de consiliere și 
orientare profesională elevii de la 
filiera teoretică.  

Grupul țintă eligibil pentru activitățile de consiliere și orientare profesinală în 
cadrul CPP 160 și 161 poate fi constituit din elevi/studenți înmatriculați în 
sistemul național de învățământ. Cu alte cuvinte, activitatea este eligibilă și 
pentru elevii înmatriculați la filiera teoretică. 

8 
 
 

160 
161 

În sistemul ActionWeb sunt 
disponibile pentru a fi selectate mai 
multe categorii de grup țintă, iar 
unele dintre acestea se suprapun. 
Aceeași situație este valabilă și în 
cazul indicatorilor predefiniți în 
aplicație. Cum trebuie procedat în 
aceasta situație? 

Deoarece în aplicația ActionWeb sunt disponibile toate categoriile de grup țintă 
conform DCI, vă recomandăm să alocați valori numai pentru categoriile de 
grup țintă eligibile conform Ghidului solicitantului-condiții specifice. În 
cazul în care categoriile de grup țintă sunt dublate, se va opta pentru denumirea 
care coincide cu cea menționată în ghidul solicitantului. În ceea ce privește  
indicatorii asumați, se va avea în vedere o abordare integrată a cererii de 
finanțare, în sensul că vor fi bifați numai acei indicatori pentru care au fost 
planificate activități eligibile, conform Ghidului solicitantului-condiții specifice. 
Dacă indicatorii sunt dublați, se va opta pentru indicatorii care se regasesc în 
ghidul solicitantului (de exemplu, pentru activitatea de consiliere și orientare 
profesională a elevilor/studenților, se va bifa indicatorul Numărul beneficiarilor 
serviciilor de consiliere în carieră). 
 

9 164 În Ghidul solicitantului condiții 
specifice aferent CPP 164, se 
precizează la aria de implementare 
(pag. 5 din ghid) ”minim 5 județe de 
implementare din interiorul celor 2 
regiuni). Acest lucru trebuie 
interpretat ca o limitare a ariei de 
implementare la 2 regiuni? 

Precizarea din ghid se referă la necesitatea îndeplinirii, în mod simultan, a două 
condiții obligatorii: minimum 5 județe și minimum 2 regiuni. Cu alte cuvinte, 
activitățile proiectului trebuie implementate în minimum 5 județe din minimum 
2 regiuni de dezvoltare ale României. 

10 161 În cazul în care activitățile proiectului 
vizează un grup țintă format din elevi, 
sistemul ActionWeb nu permite 
completarea indicatorului de output 
pentru elevii care participă la stagii 
de practică.  

În cazul elevilor care participă la stagii de practică se va completa numărul 
acestora la inidicatorul Numărul de sudenți sprijiniți în tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă. Această necorelare a rezultat în urma traducerii incomplete a 
termenului ”students” din limba engleză cu echivalentul său în limba română. 



 

11 160 
161 

Potrivit Ghidului solicitantului, proiectul 
poate avea o durată maximă de 18 
luni. Întrucât este relevant pentru noi 
pentru stabilirea perioadei de 
desfășurare a unor activități din 
proiect, am fi interesați să aflăm care 
este ultima lună calendaristică a 
ultimului an de implementare a 
proiectului în care acesta poate fi 
finalizat. 

Determinarea ultimei luni de implementare a proiectului din punct de vedere 
calendaristic este condiționată de finalizarea procesului de evaluare, selecție și 
contractare. Durata acestor etape menționate anterior va fi direct influențată de 
numărul cererilor de finanțare depuse de potențialii beneficiari. Intenția 
Organismului Intermediar CNDIPT este să asigure sincronizarea perioadei de 
implementare a proiectelor contractate în cadrul DMI 2.1 cu calendarul și 
structura anului şcolar 2013-2014. 

12 161 Există o limită minimă pentru grupul 
ţintă specific cererii de propuneri de 
proiecte nr. 161 – DMI 2.1? 

Proiectele depuse în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte vor include 
în mod obligatoriu activități de consiliere și orientare profesională a elevilor 
și/sau studenților. Valoarea minimă a indicatorului Numărul beneficiarilor 
serviciilor de consiliere în carieră este de 250 de persoane. 

13 164 Este posibilă angajarea experților 
responsabili cu practica în 
întreprinderi de către un partener 
diferit de furnizorul autorizat de FPC? 

În conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice CPP 164, activitatea 
de calificare/ recalificare a angajaților se realizează doar de către un furnizor de 
formare autorizat.  Prin urmare, se va avea în vedere angajarea experților 
menționați  de către furnizorul de formare autorizat. Potrivit Instrucțiunii 
AMPOSDRU nr. 47, rolurile și responsabilitățile care revin fiecărui partener vor fi 
îndeplinite prin resurse umane proprii  și/sau externalizare de activități. 

14 164 În cadrul CPP 164 „Acces şi 
participare la formare profesională 
continuă”, în grupul ţintă eligibil putem 
include şi persoane care sunt angajate 
de către parteneri/solicitant? 
 

Cererea de propuneri de proiecte nr. 164 reprezintă un apel pentru proiecte de 
tip strategic. A nu se confunda cu o schemă de ajutor de stat sau de minimis 
(definiția ajutorului de stat conform art. 87 alin.1 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene). Un exemplu de activitate eligibilă în cadrul DMI 2.3, dar 
care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de stat, o reprezintă furnizarea 
programelor de calificare/recalificare către angajaţii unei singure întreprinderi,  în 
conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice CPP 164, pag.8. Pe cale 
de consecință, considerăm că includerea propriilor angajați ai oricărei entități din 
structura partenerială a proiectului ar putea conduce la încadrarea proiectului 
dumneavoastră  în sfera ajutorului de stat. În cazul de mai sus, este necesar ca 
la nivelul proiectului să fie asigurate măsuri adecvate de informare privind 
oportunitățile de participare la programele de FPC, pentru a putea demonstra că 
au fost oferite TUTUROR angajaților șanse egale de înscriere. 

15 Condiții 
generale 

Vă rugăm să ne clarificaţi dacă 
cheltuielile aferente deplasărilor 
experţilor externalizaţi/subcontractaţi, 
respectiv cheltuielile cu  transport, 
cazare şi diurna, vor putea fi decontate 

Cheltuielile cu experții pe termen lung și scurt externalizați (subcontractați) se 
fundamentează în bugetul estimat al proiectului, la capitolul bugetar „Alte tipuri 
de costuri”, în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții generale, pag. 27. În 
acest caz, costurile cu transportul și cazarea experților trebuie incluse în prețul 
total al serviciilor prestate și nu vor fi decontate distinct. 



 

din linia de buget dedicată personalului 
intern, respectiv 1.2. Cheltuielile cu 
transportul, cazarea şi diurnă (aferentă 
personalului propriu), având în vedere 
că aplicarea plafoanelor prevăzute nu 
va permite includerea în tariful 
experţilor şi a cheltuielilor „incidentale” 
(transport, cazare, diurna - pentru 
experţii partenerului transnaţional, în 
cazul de faţă) în valoarea 
subcontractată, fără  riscul de a cere 
un preţ neobişnuit de scăzut pt. 
serviciile prestate de specialist/PFA. 

 

16 164 Ce tip de autorizaţie este necesară 
pentru AXA 2 DMI 2.3 ? 
 

Activităţile de formare profesională continuă eligibile în cadrul CPP 164 sunt 
exclusiv cele destinate calificării şi/sau recalificării. Programele de formare 
profesională continuă destinate calificătrii/recalificării trebuie să fie autorizate în 
condițiile Ordonanței 129/2000 privind formarea profesională a adulților. 
Referitor la tipul autorizaţiei pe care trebuie să o prezentaţi, vă răspundem că în 
etapa de depunere a cererii de finanţare este valabilă orice tip de autorizaţie 
(iniţiere/calificare/ perfecţionare) pentru a face dovada eligibilităţii ca furnizor 
autorizat de FPC. În implementarea proiectului este eligibilă autorizarea pentru 
calificările pe care vă propuneţi să le furnizaţi. 

17 164 În Ghidul solicitantului - Condiţii 
specifice nr. 164, la pag. 5 se 
precizează "Proiectele finanţate [...] 
sunt implementate la nivel 
multiregional (minim 5 judeţe de 
implementare din interiorul celor 2 
regiuni)...." Vă rog să explicaţi care 
este numărul minim de judeţe în 
cazul a trei, patru sau mai multe 
regiuni de implementare. 

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice nr. 164 prevede ca proiectele finanţate în 
cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt implementate la nivel 
multiregional, sectorial şi naţional, cu precizarea că vor fi selectate cel puţin 5 
judeţe în cazul implementării la nivelul a două regiuni. Pentru un proiect care 
vizează implementarea în mai mult de două regiuni de dezvoltare, rămâne 
valabilă acesta condiţie, de a include un număr minim de 5 judeţe. Precizăm că, 
în această situaţie, grupul ţintă va fi selectat din toate judeţele incluse în aria de 
implementare a proiectului. 

18 161 În cadrul DMI 2.1 „Tranziţia de la 
şcoală la viaţa activă”, sunt precizate 
unele categorii:  Elevi (învăţământ 
preuniversitar) - ID 24 şi Elevi 
înmatriculaţi insistemul naţional de 
învăţământ -  ID 180. La fel şi 129 - 

În Ghidul solicitantului - Condiții specifice aferent CPP 161, la pag. 10 se 
menționează faptul că grupul ţintă eligibil pentru această cerere de proiecte 
cuprinde categoriile următoare: 
  - Elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ; 
  - Studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ (licenţă și master); 
 Aplicaţia electronică Actionweb, secţiunea ”Grup ţintă” cuprinde toate categoriile 



 

Studenţi şi 181 - Studenţi înmatriculaţi 
în sistemul naţional de învăţământ. 
Care este diferenţa între aceste 
categorii? 
 

de persoane eligibile ca grup ţintă în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.1 
”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Pentru redactarea unei cereri de finanţare 
(proiect) în cadrul CPP nr. 161 trebuie să completaţi valori NUMAI în dreptul 
acelora dintre categoriile de persoane menţionate în ghid că fiind eligibile. 
 Având în vedere cele de mai sus, în situația în care doriți să depuneți un proiect 
în cadrul CPP nr.161 vă rugăm ca în aplicația Actionweb la secțiunea GRUP 
ŢINTĂ să stabiliți valori DOAR pentru indicatorii ID 180 - Elevi înmatriculaţi în 
sistemul naţional de învăţământ și ID 181 - Studenţi înmatriculaţi în sistemul 
naţional de învăţământ. 
 Ceilalți indicatori ID - 24 Elevi (învăţământ preuniversitar) și ID 129 – Studenţi 
vor fi cuantificați cu valoarea 0 (zero) pentru a nu intra sub incidența dublării 
indicatorilor. 

19 161 Pentru proiectele de tip grant 2.1, sunt 
eligibile taxele pentru formarea 
profesorilor  care vor fi implicaţi în 
proiect ca experţi? 
 

Formarea profesorilor nu este o activitate eligibilă în cadrul DMI 2.1, deoarece 
acest tip de activitate beneficiază de finanţare în cadrul Axei 1 a POSDRU 2007 
– 2013. Vă recomandăm parcurgerea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice. 
CPP 161. Se poate constata că nu sunt incluse acţiuni legate de formarea 
profesorilor la secţiunile Grup ţintă eligibil, Activităţi eligibile sau Indicatori. Având 
în vedere că activitatea de formare a profesorilor nu este eligibilă, atunci nici 
cheltuielile aferente nu sunt eligibile. 

20 164 Dorim să depunem un proiect pe DMI 
2.3 şi avem următoarea nelămurire:  În 
cadrul bugetului exista secţiunea 
"activităţi transnaţionale".  În acea  
secţiune se trece totalul bugetului 
aferent partenerului transnaţional 
pentru toate activităţile din proiect, fie 
ca ele se desfăşoară în România  sau 
în afara acesteia sau doar bugetul 
aferent activităţilor care se  desfăşoară 
strict în ţara de origine a partenerului 
transnaţional? 
 

 În vederea întocmirii propunerii de buget vă rugăm să aveţi în vedere Ordinul 
comun al MMFPS/MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea  regulilor de 
eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Conform art. 8, alin. (2)  al ordinului mai sus menţionat, cheltuielile cu activităţile 
transnaţionale includ: 
  - cheltuielile efectuate de partenerii transnaţionali, indiferent de locaţia unde a 
fost efectiv plătită cheltuiala (deci fie în România, fie în afara ţării); 
  - cheltuielile efectuate de beneficiar în ţările din care provin partenerii 
transnaţionali sau în statele membre ale UE . 

21 164 Referitor la Ghidul solicitantului - 
Condiţii specifice, CPP 164 pentru 
proiecte de tip strategic,  DMI 2.3, 
numărul de ore de instruire (teorie și 
practică) pentru calificare este 
impus? 

Modalitatea de organizare a formării profesionale a adulţilor este stabilită de 
Autoritatea Naţională pentru Calificări şi de legislaţia în vigoarea – Ordonanţa 
Guvernului 129/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 
 În cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.3 se finanţează numai cursuri de 
calificare (completă). Calificările pentru care se oferă finanţare se afla în 
Nomenclatorul pe care l-am indicat în mailul precedent. 



 

Pentru calificări complete numărul de ore poate fi (conform Metodologiei de 
autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – Ordin comun la 
MMSSF şi MECT 353/5202/08.10.2003): 

- Nivel 1 : 360 ore (exemplu – lucrător în brutărie); 
- Nivel 2:  720 ore  (exemplu – brutar); 
- Nivel 3: 1080 ore  ( exemplu – tehnician brutar). 

           Pentru a identifica corect nivelul calificărilor şi denumirea acestora vă rog 
să parcurgeţi Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe 
finalizate cu certificate de calificare. 

22 161 Un ONG este eligibil pentru  
finanţare prin POSDRU, DMI 2.1 ? 

ONG-urile cu activitate relevantă pentru domeniul proiectului  sunt entităţi 
eligibile pentru a propune proiecte spre finanţare în cadrul CPP 161, conform 
Ghidului solicitantului - Condiţii specifice, pag.13. În plus, Ghidul solicitantului - 
Condiţii generale va da posibilitatea alegerii variantei celei mai avantajoase din 
punct de vedere al bugetului (nota de subsol pag.16). În ceea ce priveşte 
aspectele specifice legate de evaluarea eligibilităţii instituţiei care solicită 
finanţarea, aceasta constituie etapă a procesului de evaluare a cererilor de 
finanţare. De aceea, momentan nu ne putem pronunţa cu privire la eligibilitatea 
organizaţiei dumneavoastră pentru accesarea finanţării nerambursabile în cadrul 
DMI 2.1. În situaţia în care nu puteţi stabili încadrarea într-una din categoriile de 
solicitanţi eligibili menţionate în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice şi  pentru 
a elimina orice risc de respingere a proiectului dumneavoastră, vă recomandăm 
aplicarea în calitate de partener. Veţi avea în vedere criteriile de eligibilitate 
pentru parteneri, prevăzute în Ghidului solicitantului - Condiţii generale 2013 şi 
Ghidului solicitantului - Condiţii specifice, inclusiv condiţiile precizate în Anexa 1- 
Grila de evaluare- Faza A, punctul 29-EPT-4. 

23 161 Indicatorul Ponderea elevilor sprijiniți 
în tranziția de la școală la viața activă 
se cuantifică la CPP 161? 

Conform definiției din Ghidul Indicatorilor POSDRU, acesta se cuantifică numai 
în cazul în care se cuantifică și Numărul studenților sprijiniți în tranziția de la 
școală la viața activă, cu referire la grupul țintă care participă la stagii de 
pregătire practică.     

24 164 În cazul DMI 2.3, exista un procent 
minim al numărului de persoane din 
grupul ţintă care trebuie certificate? 

Nu se impune un procent minim al numărului de persoane din grupul ţintă care 
trebuie certificate, însa gradul de succes a proiectului este condiționat incliusiv 
de valoarea atinsă pentru acest indicator. 

25 Condiții 
generale 

Este obligatoriu să completăm o 
valoare pentru indicatorul a.2) Numărul 
de femei participante la programe de 
FPC? 
 

Indicatorii de realizare imediată (output) sunt în relație directă cu activităţile 
planificate în cadrul proiectului şi cu obiectivele specifice asumate. Așadar, 
pentru indicatorul la care faceți referire, respectiv a.2)Numărul de femei 
participante la programe de FPC, veți completa numai dacă este cazul. Pentru 
informații referitoare la indicatori vă recomandăm să consultați Ghidul 
indicatorilor disponibil la adresa http://www.fseromania.ro. 

http://www.fseromania.ro/


 

26 164 Vă rog să îmi spuneţi dacă este 
permis în cadrul cererii de proiecte 
164 ca un angajat cu studii 
superioare să participe la un curs de 
calificare/recalificare, care ar fi de 
fapt, de nivel ISCED inferior în 
comparaţie cu pregătirea sa? De 
asemenea, un angajat poate  
participa la un curs de 
calificare/recalificare de nivel inferior 
celui pe care îl are deja, dar în alt 
domeniu de activitate? 

Ghidul solicitantului - Condiții specifice nr. 164 nu impune condiţii limitative 
privind participarea angajaţilor la programe de calificare sau recalificare, cu 
excepţia condiţiei de eligibilitate privind apartenenţa la domeniul educaţiei şi 
administraţiei publice. Având în vedere obiectivul DMI 2.3 „de a îmbunătăţi 
accesul şi participarea la programele de formare profesională continuă, facilitând 
calificarea sau recalificarea angajaţilor”, precizăm că activităţile finanţate în 
cadrul DMI 2.3 se concentrează în direcţia creşterii nivelului de calificare al 
angajaţilor, acordând o atenţie sporită angajaţilor necalificaţi şi celor cu nivel 
scăzut de calificare. Vă recomandăm să consultați în acest sens Anexa 2- Grila 
de evaluare- Faza B, criteriul de selecție 1- Relevanță, subcriteriul 1.8, unde se 
menționează că proiectele care își propun să includă în grupul țintă angajați 
necalificați sau cu  nivel scăzut de calificare vor primi punctaj suplimentar la 
evaluare. 

27 164 În Ghidul solicitantului - Condiţii 
specifice pentru DMI 2.3 se 
menţionează că o atenţie sporită va fi 
acordată includerii în grupul ţintă a 
angajaţilor necalificaţi sau cu 
calificare scăzută. Vă rog să detaliaţi 
condiţiile de încadrare a unui angajat 
în categoria celor cu calificare 
scăzută. 

Precizarea din Ghidul solicitantului la care faceţi referire are în vedere: 
- angajaţii necalificaţi care dobândesc o primă calificare în cadrul proiectului pe 
care îl propuneţi spre finanţare; 
- angajaţii cărora le veţi furniza o calificare de nivel superior celei pe care o au 
deja la momentul înscrierii în programul de formare finanţat în proiect. 
 

28 160 
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În vederea elaborării unei cereri de 
finanţare pentru DMI 2.1, pentru un 
proiect de tip ”întreprindere simulată”,  
vă adresam următoarele întrebări:  
- În calitate de furnizor de fomare 
profesională continuă putem să ne  
încadrăm în categoria Solicitant - 
Angajator şi dacă da, în ce condiţii?  
- Ce activităţi ar trebui să derulăm în 
calitate de Solicitant - Angajator? 
- Referitor la evaluarea criteriului de 
eligibilitate privind capacitatea 
financiară şi operaţională apar 
neconcordante între informaţia din 
textul ghidului şi informaţia din grila de 
evaluare.  Cum se face de fapt 

Un potenţial beneficiar care solicită finanţarea nerambursabilă în calitatea sa de 
”angajator” trebuie să poată demonstra relevanţa activităţii sale curente sau 
anterioare în raport cu domeniul în care se implementează proiectul propus. De 
asemenea, trebuie avute în vedere toate condiţiile de eligibilitate descrise în 
Ghidul solicitantului – Condiţii generale. 

- În calitatea sa de Organism Intermediar, CNDIPT OIPOSDRU asigură sprijin 
potenţialilor beneficiari în perioada în care elaborează cereri de finanţare, însă 
nu suntem în măsură să vă recomandăm ce activităţi să propuneţi sau să 
implementaţi în proiectul pe care îl dezvoltaţi. 

- Capacitatea financiară şi operaţională pentru implementarea proiectului se 
evaluează la nivelul parteneriatului constituit pentru proiectul propus, însă 
cuantumul finanţării nerambursabile ce poate fi alocată fiecăruia dintre parteneri 
se stabileşte conform algoritmului descris în Ghidul solicitantului – Condiţii 
generale (ediţia 2013). De aceea, acest algoritm trebuie aplicat şi respectat în 
mod obligatoriu, la nivelul fiecăruia dintre parteneri, inclusiv pengtru liderul de 
parteneriat. 



 

această evaluare? Pentru parteneriatul 
dezvoltat în ansamblu său conform 
algoritmului? 

29 160 În cadrul CPP 160, la indicatorul ID 
273: Persoane care au beneficiat de 
consiliere/ orientare şi au continuat 
studiile, se pot cuantifica beneficiari 
care şi-au continuat studiile în cadrul 
aceluiaşi ciclu de învăţământ sau 
beneficiari care după finalizarea 
ciclului de învăţământ cu care au fost 
înscrişi au urmat o altă formă de 
învăţământ? 

Pentru interpretarea indicatorilor specifici cererii de propuneri de proiecte în 
cadrul căreia care doriţi să depuneţi cererea de finanţare, vă recomandăm să vă 
raportaţi la Ghidul indicatorilor POSDRU, disponibil pe pagina de internet a 
AMPOSDRU, 
http://www.fseromania.ro/images/doc/ghidul_indicatorilor_actualizat.pdf. 
În completare, vă răspundem că pentru atingerea indicatorului menţionat de 
dumneavoastră, pot fi luaţi în calcul şi elevii/studenţii care şi-au continuat studiile 
în cadrul aceluiaşi ciclu de învăţământ sau cei care, după finalizarea ciclului de 
învăţământ la care au fost înscrişi, au urmat ulterior o altă formă de învăţământ. 

30 160 Referitor la modul de evaluare a unui 
proiect depus în cadrul  CPP 160 din 
prisma indicatorilor, există un mod de 
calcul suplimentar faţă de grila de 
evaluare pusă la dispoziţie, prin care 
un proiect care are indicatori mai 
mari (ex: 6000 studenţi consiliaţi vs. 
5000 studenţi consiliaţi) poate primi 
punctaj mai mare? 

Nu a fost stabilit un mod de calcul suplimentar faţă de grila de evaluare pusă la 
dispoziţia tuturor beneficiarilor, prin care un proiect care are indicatori cu valori 
mai mari să fie avantajat în raport cu proiectele care au asumaţi indicatori cu 
valori mai mici. Evaluarea se va realiza prin raportarea la criteriile din grila de 
evaluare, inclusiv criteriul care oferă punctaj suplimentar proiectelor cu grup ţintă 
mai mare. 
 

31 160 În cadrul CPP160 - ”Tranziţia de la 
şcoală la viaţă activă”, DMI 2.1, 
caracterul multiregional al proiectului 
se va stabili în funcţie de provenienţa 
grupului ţintă stabilită conform 
domiciliului celor care fac parte din 
acesta său conform instituţiilor unde 
sunt ei înmatriculaţi? 

Pentru stabilirea caracterului multiregional al proiectului se iau în considerare 
locațiile în care se implementează activitățile proiectului și localizarea 
geoigrafică a instituțiilor de învățământ la care sunt înmatriculați participanții din 

grupul țintă. 
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În cadrul Domeniului Major de 
Intervenţie 2.1, entitatea juridică 
(solicitant/partener/ subcontractant) 
care urmează să funizeze în cadrul 
proiectului serviciile de consiliere şi 
orientare profesională trebuie să fie 
furnizor autorizat?  

Organizarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru 
elevi/studenți nu este condiționată de autorizarea ca furnizor de astfel de servicii, 
ci de demonstrarea experienței relevante pentru acest tip de activitate. 

 


