Răspunsuri la întrebările adresate de către potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, referitoare la schemele de finanţare nerambursabilă
Phare 2005/2006 „Măsuri de Incluziune Socială”
INTREBARI

RASPUNSURI

Grupuri tinta
1. Daca din grupul persoanelor cu disabilitati pot fi incluse si persoanele care au
venituri financiare reduse.
Daca da, atunci cum se poate proba acest lucru?
Este necesara o Ancheta Sociala facuta de specialistii Primariilor?
Care este venitul annual sau lunar pana la care se considera persoana cu venituri
financiare reduse?
In cazul etniei Roma, s-a identificat un grup de persoane care ar dori sa faca o
calificare profesionala inclusa in grupa 1, adica 360 ore. Metodologia formarii
profesionale a adultilor, prevede ca aceste persoane trebuie sa aiba cel putin 8 clase
pentru a fi acceptate la aceste cursuri pentru grupa 1 de calificare. Din pacate, aceste
persoane de etnie Roma nu indeplinesc aceasta cerinta, si probabil ca aceasta situatie
este generala la nivel national. Cred ca ar fi bine sa semnalati aceasta situatie la nivel
de MMSSF pentru a se da o derogare numai pentru etnia Roma, caci altfel ei vor
ramane in continuare necalificati si nu ii va angaja nimeni. Ei vor ramane in continuare
persoane marginalizate.

In conformitate cu ghidul solicitantului, sectiunea "grupuri tinta", "persoane cu handicap
cu sau fara calificare/ care au absolvit sau nu invatamantul obligatoriu sau persoane
care sufera de boli mintale" sunt eligibile pe schemele de grant 2005 si 2006. Nu sunt
alte mentiuni privind situatia veniturilor pentru acest grup tinta.
Referitor la problemele semnalate in legatura cu grupul de persoane apartinand etniei
roma, nu se intelege clar care este intrebarea.
Oricum, multumim pentru aspectele semnalate!.

2. Am vrea sa depunem un proiect in parteneriat cu comuna Voinesti, unde este o
puternica comunitate de romi, dar nici unul din ei nu este declarat rom. Toti sunt
declarati romani si au acte de romani. Se poate aplica acest proiect sau este nevoie ca
toti beneficiarii sa demonstreze prin acte ca apartin etniei rome?

În cazul obţinerii finanţării nerambursabile, respectarea acestei prevederi se va
monitoriza şi pe parcursul implementarii proiectului.
Este de dorit ca la nivel national (pentru a urma o procedura comuna) sa se decida o
procedura comuna de identificare si persoane cheie pentru proiectele depuse care sa-si
asume responsabilitatea asupra grupurilor de etnie roma.

3. În cazul unui solicitant care îşi identifică ca grup ţintă persoane aparţinând minorităţii
Roma, este necesar ca acesta să facă în vreun fel dovada apartenenţei acestora la
etnie? Dacă da, cum se poate face?
4. Ce dovada trebuie sa prezentam privind persoanele din grupul tinta de etnie rroma?

5. Persoanele din grupul tinta pot fi inlocuite pana la acceptarea proiectului, respectiv
semnarea contractului?

Proiectele trebuie sa se adreseze unui singur grup tinta din cele 3 mentionate la pagina
7 din ghidul solicitantului. Persoanele din grupul tinta nu trebuie nominalizate in
momentul depunerii aplicatiei dar trebuie ca la precontractare sa se faca dovada
existentei grupului tinta cu caracteristicile mentionate in aplicatie. In cazul contractarii
proiectului respectarea acestor cerinte va fi monitorizata pe parcursul implemetarii
proiectului.

6. In Ghidul Solicitantului se mentioneaza ca grup tinta "tineri peste 18 ani". Este vorba
de tineri care au implinit 18 ani pana la data depunerii proiectului sau pot fi inclusi si cei
care vor implini 18 ani pe parcursul implementarii proiectului

Grupul tinta mentionat in Ghidul Solicitantului este " Tineri peste 18 ani care au parasit
sau se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind protectia copilului" deci
persoanele incluse in acest grup trebuie sa fi implinit 18 ani la data depunerii aplicatiei.

7. Copiii implicaţi în abandonul şcolar pot constitui grup ţintă pe aceste scheme de
grant?

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". Copiii implicaţi în abandonul şcolar nu constituie prin urmare grup
ţintă pe aceste scheme de grant

8. În cazul unui proiect destinat grupului ţintă persoane cu disablităţi, poate fi activitate
eligibilă şi un curs de formare pentru însoţitorii acestor persoane, care astfel, ca grup
ţintă, vor fi beneficiarii indirecţi ai unei astfel de activităţi?

In conformitate cu ghidul solicitantului, sectiunea "grupuri tinta", eligibile sunt doar
"persoanele cu handicap cu sau fara calificare/ care au absolvit sau nu invatamantul
obligatoriu sau persoane care sufera de boli mintale pe schemele de grant 2005 si 2006
si nu insotitorii acestor persoane.

9. Referitor la grupul tinta tineri peste 18 ani sau care se pregatesc sa paraseasca
institutiile de ocrotire: Sunt eligibili copiii de la 16 ani in sus?

NU sunt eligibili. Grupul tinta asa cum este definit la 1.3. Ghidul Solicitantului pag. 7,
"Tineri peste 18 ani…."

10. Am dori sa stim daca tinerii intre 18-24 ani condamnati penal si aflati in penitenciar
pot constitui grup tinta.

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005/2006 - Masuri de
Incluziune Sociala (2.1.1.), Eligibilitatea solicitantilor penitenciarele sunt pe lista
entitatilor eligibile pentru aceasta schema de finantare nerambursabila. Coroborat cu
prevederile sectiunii 1.3 rezulta faptul ca tinerii (18 - 26) din penitenciar pot beneficia de
masurile de incluziune sociala specifice acestui ghid.

11. Este considerat grup tinta grupul celor care indeplinesc mai multe criterii (tineri care
parasesc sistemul de protectie si sunt cu dizabilitati)?

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."

Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate participa la licitaţie
12. ONG - urile pot fi aplicanti principali in cadrul acestei sesiuni de proiecte? Agentia
Nationala pentru Romi poate fi aplicant, partener sau poate oferi numai consultanta?

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.

13. Exista parghia legala de antrenare a Consiliilor Judetene sau a Primariilor in
executia unor astfel de proiecte sociale (sprijin in asigurarea celor 10% ….) ca
parteneri?

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - 2006 Masuri de
Incluziune Sociala (1.3): atat Consilliile Judetene cat si Primariile sunt eligibile ca
aplicanti sau parteneri fiind Autoritati Locale. Contributia proprie de 20% sau 10%,
trebuie stabilita in functie de statutul solicitantului (organizatie orientata spre profit sau
non-profit); partenerii pot contribui si ei la co-finantare aceasta situatie fiind clar precizata
in Anexa B - Bugetul proiectului, Foaia 2 "Surse de finantare preconizate" - Contributii de
la alte organizatii, precum si in Anexa K - Acord de parteneriat.

14. Urmare adresei prin care am fost anuntati că s-a lansat apelurile de proiecte din
cadrul Programului PHARE 2006 Masuri de Incluziune Sociala. Am dori sa facem un
proiect în parteneriat cu Penitenciarul Giurgiu în calitate de beneficiar si parteneri ONG
pe problematica romilor, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncă. As dori
sa stiu daca Institutia Prefectului poate fi partener.

Nu. Prefectura conform legii este reprezentantul Guvernului in teritoriu deci nu se
indeplinesc criteriile de eligibilitate a solicitantului de la punctul 2.1.1.e) Nu este
autoritate locala.

15. Care este rolul Institutiei Prefectului. Poate fi solicitant?

16. O firma straina din Austria de exemplu poate aplica proiecte in Romania, in judetele
din anumite regiuni?

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005/2006 - Masuri de
Incluziune Sociala (2.1.1.punctele b sau f): in aceasta situatie solicitantul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele cerinte 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 şi înregistrare fiscală în
România; sau (b) - să aibă sediul (sediul social sau o filială cu personalitate juridică) în
regiunea unde se depune cererea de finanţare în România.

17. Mediatorii scolari din cadrul scolilor pot depune si implementa proiecte?

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.

18. O societate cu o vechime mai mică de 6 luni de la înfiinţare este eligibilă pentru
programul Phare 2005- 2006, Măsuri de incluziune socială. Menţionăm că în Ghidul
solicitantului 2005-2006, aceasta nu este prevăzută ca o condiţie de eligibiliatate.

O societate care respecta criteriile de eligibilitate prevazute la pct 2.1.1. este eligibila
pentru a aplica la cele 2 scheme de grant Phare 2005/2006. In Ghid nu se face o referire
suplimentara la vechimea aplicantului, dar conform 2.2.1. "documentele originale
statutare si orice act aditional la acestea vor fi luate in considerare numai daca este
insotit de documentele de inregistrare la Registrul Comertului (pentru societatile
comerciale) si Hotararea Judecatoreasca (pentru ONG-uri) inainte de data depunerii
cererii de finantare.

19. Este obligatoriu ca Solicitantul sau unul din parteneri să aibă activităţile din proiect
înscrise în documentele statutare cu un anumit număr de luni înainte de termenul de
depunerii al cererii de finanţare? În cazul în care răspunsul este afirmativ, vă rugăm să

precizaţi care este acest număr de luni.

20. 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 (…)”. În acest
context, furnizorul de formare profesională trebuie să aibă o anumită vechime (număr
luni) de la data autorizării la momentul depunerii cererii de finanţare? În cazul în care
răspunsul este afirmativ, vă rugăm să precizaţi care este acest număr de luni.
21. 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.

22. In cazul în care filiala unei organizaţii aplică pentru un proiect finanţat prin aceste
linii de finanţare, la evaluarea capacităţii finaciară şi operaţională a filialei va fi luată în
considerare experienţa întregii organizaţii sau doar experienţa filialei care aplică?

In conformitate cu Ghidul solicitantului, punctul 2.1.1, aliniatul f), este obligatoriu ca filiala
respectivă să aibă personalitate juridică, la evaluare se va lua în considerare activitatea
relevantă a acesteia, şi nu a organizaţiei din care face parte.

23. În cazul unor activităţi de mediere pe piaţa forţei de muncă este necesară
acreditarea ONG-ului pe activitatea de mediere, şi care va fi solicitant al finanţării şi
dacă da, cum se realizează concret această acreditare, de către ce instituţie?

Conform Ghidului solicitantului, pagina 9, 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.
Cadrul legal pentru autorizarea furnizorilor de formare şi a centrelor de evaluare:
Furnizorii de programe de formare profesională pot organiza programe de formare iar
centrele autorizate pentru evaluarea competenţelor, pot evalua competenţele dobândite
în sistem formal sau informal şi emite certificate recunoscute la nivel naţional numai
dacă sunt autorizaţi în conformitate cu cadrul legal în vigoare din România, cu privire la
formarea profesională pentru adulţi:
• Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de aplicare (HG
nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
• Ordinul Comun nr.353MMSSF/5202MECT/2003, privind aprobarea metodologiei de
autorizare a furnizorilor de formare profesională. Ordinul Comun descrie în detaliu
sarcinile privitoare la acreditarea furnizorilor de formare profesională şi monitorizarea
activităţilor pentru fiecare tip de program de instruire profesională, bazat pe standardele
ocupaţionale naţionale recunoscute.
• Ordinul Comun nr.468MMSSF/4543MECT/2004 pentru aprobarea Procedurii pentru
evaluarea şi certificarea competenţelor), completată cu prevederile generale din Codul
Muncii (Legea

Nr.53/24.01.2003) publicată în Monitorul Oficial Nr. 72/5 din februarie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
In conformitate cu 2.1.1..e Un ONG poate aplica mentionand activitatea de mediere in
proiect, pe activitatea de formare specifica este nevoie de acreditare specifica, pentru
mediere vezi HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea
Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii
fortei de munca Publicata în M. Of. nr. 224 din 03 aprilie 2002. Acreditarea o realizeaza
AJOFM-urile ( Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prezentei hotarâri se
face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru
ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a caror raza
teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul) Totusi nu se precizeaza in criterii
aceasta conditie.
(Denumire in LEGE - Furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei
de munca ) CONCLUZIE: conform legii pentru a presta mediere trebuie sa fi acreditat ,
trecut in statut acesasta activitate. Daca nu este, se poate realiza un parteneriat.
24. Inspectoratele şcolare sunt eligibile ca solicitant sau partener?

Inspectoratele şcolare sunt servicii publice deconcentrate, deci nu se indeplinesc
criteriile de eligibilitate a solicitantului de la punctul 2.1.1.

25. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt eligibile ca
solicitant sau partener?

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.

26. Solicitantul poate fi Directia de Asistenta Sociala Comunitara, serviciu acreditat, cu
buget si personalitate juridica, subordonat direct Consiliului local
27. AMOFM/AJOFM pot fi solicitanţi/parteneri pe aceste scheme de finanţare?

AMOFM/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.

28. O şcoală (de exemplu, dacă este furnizor autorizat pentru diverse meserii) poate fi
partener într-un proiect pe aceste scheme de grant?

Da, cu menţiunea că, în conformitate cu Ghidul solicitantului (pagina 10), „partenerii
trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate – vezi secţiunea 2.1.1 (1), punctele a,
d, e, f”.

29. Dacă un consorţiu cu personalitate juridică depune proiect, el va aplica în calitate
de solicitant unic sau sub forma unui parteneriat?

Având în vedere faptul că un consorţiu cu personalitate juridică (legal constituit), este
considerat o persoană juridică, acesta va depune proiect ca solicitant individual

30. Este obligatoriu ca, în cazul unui furnizor de formare profesională, acesta să fie
autorizat?

Da. Conform Ghidului (pagina 8), „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
- 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”
Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor
31. Firma autorizata pentru desfasurarea de programe de formare profesionala poate fi
partener sau doar subcontractata?

32. În cazul unui partener extern care este furnizor autorizat de formare profesională în
ţara sa (stat membru UE sau stat beneficiar SAP, PHARE sau Turcia), acesta poate
furniza formare în proiect?

33. Este considerat eligibil un parteneriat între două filiale ale aceleiaşi organizaţii?
34. Putem intra în parteneriat cu AMOFM?
35. Pentru site de mediere sau centru de mediere din Penitenciar in cazul phare 2006
este necesar parteneriat cu AJOFM ul sau nu?

36. O societate orientata spre profit - cu activitate IT- este eligibila ca partener

37. Furnizori de formare initiala/firme pot participa ca parteneri, prin urmare sa funizeze
direct formarea in proiect ?

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.
În Ghid, la pagina 8, se precizează următoarele:
“Furnizorii de programe de formare profesională pot organiza programe de formare
profesională, iar centrele autorizate pentru evaluarea competenţelor pot evalua
competenţele dobândite în sistem formal sau informal şi emite certificate recunoscute la
nivel naţional numai dacă sunt autorizaţi în conformitate cu cadrul legal în vigoare din
România (...)”. Un partener extern poate furniza formare profesionala in conditiile in care
respecta 2.1.1, punctele a.d.e.f, pentru aceasta speta a se vedea puncutl f.
Da, cu condiţia respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului la
punctul 2.1.1, inclusiv punctul f) - obligativitatea ca aceste filiale să aibă personalitate
juridică.
Da, AMOFM-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
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.
Conform Ghidului solicitantului punctul 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea partenerilor
"Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil ...
corespunzator obiectivelor si actvitatilor proiectului. Partenerii trebuie sa indeplineasca
conditiile de eligibilitate sectiunea 2.1.1.(1) punctele a, d,e si f"
Conform Ghidului Solicitantului Phare 2005 Masuri de Incluziune Sociala, pagina 9
„Pentru organizarea programelor de formare sau pentru valuarea competentelor
dobandite in sistemformal sau informal, beneficarii de finantare nerambursabila
TREBUIE sa fie acreditati sau sa actioneze in parteneriat cu furnizorii de programe de
formare profesionala autorizati sau cu centre de evaluare a competentelor autorizate.”
Partenerul poate furniza formarea in cadrul proiectului daca este acreditat

38. O firma de mediere si orientare profesionala poate participa ca partener sau va
trebui contractat un astfel de serviciu?

Conform Ghidului solicitantului punctul 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea partenerilor
"Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil ...
corespunzator obiectivelor si actvitatilor proiectului. Partenerii trebuie sa indeplineasca
conditiile de eligibilitate sectiunea 2.1.1.(1) punctele a, d,e si f"

Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi elaborată o cerere de
finanţare nerambursabilă
39. Daca ONG-ul nostru este infiintat din ianuarie (2007), ar fi eligibil sa aplice un
proiect care sa le ofere cursuri de scoala de soferi si cursuri ECDL pentru tinerii care
sunt obligati prin lege sa paraseasca institutiile de ocrotire ale statului dupa varsta de
18 ani, in cazul celor care nu pot continua studiile?

40. In Ghid, la activităţi eligibile, o primă activitate este formarea iniţială. Ce presupune
formarea iniţială în acest caz? Alfabetizarea (de exemplu, pentru grupul ţintă populaţie
Roma) poate fi inclusă aici?

41. Alfabetizarea romilor este o activitate eligibila?
Ce indicatori putem utiliza in cuantificarea rezultatelor asteptate ale unui proiect al carui
principal obiectiv ar fi un centru de mediere vocationala?
42. Ca activităţi ale proiectului, programele de tip „a doua şansă” sunt activităţi eligibile?
43. Măsurile de încurajare ale antreprenoriatului sunt activităţi eligibile, având în vedere
că ele sunt măsuri active de ocupare?
44. Managerul de proiect trebuie sa aiba atestat in managemntul de proiecte?
45. In cadrul aceluiasi proiect putem avea activitati din ambele domenii tematice? (
facilitarea accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin dezvoltarea masurilor active si combatrea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii)

Orice societate care respecta criteriile de eligibilitate prevazute la pct 2.1.1. sunt eligibile
pentru a aplica la cele 2 scheme de granturi. Nu se face nici o referire suplimentara la
vechimea aplicantului, dar conform 2.2.1. "documentele originale statutare si orice act
aditional la acestea vor fi luate in considerare numai daca este insotit de documentele
de inregistrare la Registrul Comertului (pentru societatile comerciale) si Hotararea
Judecatoreasca (pentru ONG-uri) inainte de data depunerii cererii de finantare.
Totodata, considerand grupurile tinta care sunt eligibile pe aceasta schema de grant,
grupul tinerilor peste 18 ani care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca sistemul de
stat privind protectia copilului, este eligibil pe schemele de grant 2005 si 2006.
Ordonanta 129/2000 ne spune ca formarea initiala "asigură pregătirea necesară pentru
dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de
muncă.
(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie
dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi
competenţe. Competenta sunt insusirile necesare desfasurarii activitatiilor la locul de
munca. Alfabetizarea trebuie sa conduca la dobandirea de competente necesare acolo
unde vor lucra, in ocupatia de referinta pe care o promoveaza proiectul. In plus,
alfabetizarea reprezinta o activitate de durata si face si obiectul unui alt program
implementat la scara nationala si finantat din fonduri guvernamentale.

Nu, având în vedere că pentru acest tip de program destinat învăţământului secundar
inferior de exemplu, durata standard a şcolarizării este de patru ani. Activitatile trebuie
sa se desfasoare in perioada de implementare a proiectului.
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 şi orientare profesională.
Nu este o cerinta obligatorie acest atestat. Dar managerul de proiect trebuie sa
dovedeasca prin studii si experienta, capacitatea sa in managementul proiectelor.
Da, conform ghidului aplicantului, nu este interzisa includerea in proiect de activitati care
apartin ambelor domenii tematice.

46. Doresc sa scriu un proiect avand ca grup tinta comunitatea roma din Craiova cu
orientare catre domeniul tematic 1 respectiv formare initiala, calificare, recalificare si
consiliere in alegerea sau schimbarea ocupatiei si orientare profesionala. Din acest
motiv va rog sa-mi raspundeti la cateva intrebari.
Este posibil ca proiectul sa cuprinda ca si activitati:
1. angajarea unor persoane din randul etniei rome si autorizarea lor ca si "facilitatori
comunitari" (ei fiind cei care vor merge apoi in comunitatile de romi pentru a le prezenta
situatia de pe piata muncii si a facilita accesul acestora la cursurile de formare cele mai
potrivite);
2. evaluarea comunitatii, alese ca grup tinta, de cãtre facilitatorii comunitari, ca actiune
in cadrul proiectului. Altfel spus: prin proiect vom avea un grup tinta global, respectiv
comunitatile de romi din doua mari cartiere in care populatia este majoritar roma, iar in
cadrul proiectului in urma unor intalniri intre facilitatori si liderii acestora precum si cu
populatia sa se identifice catre care dintre meseriile cautate pe piata muncii opteaza
acestia (ex: cati fierari, cati faiantari, cati bucatari) noi propunandu-ne prin proiect
numai formarea unui nr de x romi din cartierele x si y.
Intrebarea mea este in sensul daca trebuie sa fac toate aceste evaluari inainte sau pot
sa le fac prin proiect pentru ca sunt destul de costisitoare si necesita foarte mult timp.
Iar in cadrul proiectului justificarea nevoii mele sa fie sustinuta de date statistice
oficiale ale birourilor judetene pentru romi, PND 2004-2006, Planul Regional de actiune
pentru Ocupare si Incluziune Sociala si alte asemenea acte.
47. Rezolvarea actelor de identitate ca un obiectiv al unui proiect ce are ca finalitate
calificare-mediere si apoi angaiarea este un obiectiv eligibil?

Totodata, considerand grupurile tinta care sunt eligibile pe aceasta schema de grant,
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
- reprezinta un grup eligibil pentru schemele de grant Phare 2005, Phare 2006.
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 inclusiv succesiunea derularii activitatilor
propuse , 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".

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune
Sociala, precum si Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2006 - Masuri de
Incluziune Sociala: Doar propunerile care răspund obiectivelor generale si obiectivelor
specifice (cuprinse în secţiunea 1.2 a Ghidului solicitantului) 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

48. Se pot rula în paralel trei proiecte pe toate cele trei grupuri ţintă?

49. Se pot depune proiecte care au mai fost depuse anii precedenţi dar care nu au fost
selectate pentru a primi finanţare
50. O propunere trebuie sa se incadreze doar intr-unul din cele 2 domenii tematice sau
ele pot fi combinate?
51. Ce activităţi sunt eligibile pe aceste scheme de grant?

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 discriminării.
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.
Se pot depune proiecte din anii anteriori, daca acestea indeplinesc toate conditiile de
eligibilitate a organizatiilor, activitatilor si costurilor mentionate in prezentul Ghid al
Solicitantului si de asemenea, proiectul este prezentat in formatul cerut.
In conformitate cu punctul 2.1.3 'Doar proiectele care raspund obiectivelor cuprinse Ia
sectiunea 1.2 si in care se regasesc urmatoarele domenii tematice vor fi luate in
considerare pentru cererea de finantare nerambursabila"
Conform Ghidului solicitantului, pagina 11, punctul 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor,
activităţile eligibile pe aceste scheme de grant trebuie să se înscrie în domeniile
tematice următoare: 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

52. 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.
53. Medierea printr-un centru de mediere sau site de intermediere, in Penitenciar se
inscrie in obiectivele Phare?

54. Conform Ghidului solicitantului, pag. 12, nu sunt eligibile activitati de educatie si
instructie pentru elevii si studentii inclusi in sistemul de invatamant.
Copii rromi sunt exclusi din start dintr-un proiect de finantare in care ar putea fi grup
tinta pentru scoala de sambata (socializare si petrecere a timpului liber)?
- egalitate de sanse ?
- discriminare ?

comunităţii;
o Asigurarea accesului la servicii de consiliere şi orientare profesională;
o Conştientizarea şi informarea angajatorilor cu privire la combaterea discriminării.
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
Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 si 2006 - Masuri de
Incluziune Sociala(sectiunea 2.1.3.) in cadrul domeniilor tematice 1 si 2 sunt eligibile si
urmatoarele activitati care au la baza o "mediere":
Domeniul tematic 1 – Facilitarea accesului grupurilor ţintă pe piaţa muncii prin
dezvoltarea măsurilor active:
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 discriminării
Aceste sheme de finantare nerambursabile (Phare 2005 "Masuri de incluziune sociala"si
Phare 2006 "Masuri de incluziune sociala" au ca obiectiv cresterea ocuparii si
adaptabilitatii fortei de munca si promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
pe piata muncii . De asemenea acestea vor contribui la articularea sistemului de
educatie cu nevoile existente pe piata muncii, sprijinind procesul de invatare pe
parcursul intregii vieti....(Ghidul solicitantului punct 1.1.pag 5) .
In acest sens au fost stabilite Criterile de eligibilitate pentru proiecte (punctul 2.1.3 in
Ghidul solicitantului ) care mentioneaza ca doar propunerile care raspund obiectivelor
cuprinse in sectiunea 1.2 in care se se regasesc in cele doua domenii tematice
(Domeniul 1- Facilitarea accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin dezvoltarea
masurilor ative si Domeniul 2 - Combaterea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii)
vor fi luate in considerare pentru cererea de finantare nerambursabila.

55. Acelasi proiect se poate aplica atat pentru 2005, cat si 2006?

56. Proiectul aplicat la Phare, neaprobat, poate fi aplicat unei alte surse de finantare ?
57. In cazul in care un proiect nu a fost aprobat (din cauza punctajului mic) se poate
afla rezultatul in timp util pentru a fi re-depus pentru alt an?
58. Avem un proiect castigat, calificam 30 tineri de etnie rroma. Din punctul nostru de
vedere este O.K.
La punerea lor in libertate, cand vor sa se angajeze, sunt intrebati de cazierul judiciar
(din discutiile purtate cu cei reveniti in penitenciar, aproape toti . agentii economici
refuza sa-i angajeze, chiar daca au acea calificare).
1. Cum se poate rezolva aceasta problema?
Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în considerare
pentru finanţarea nerambursabilă
59. Unde trec in buget renovarea sediului care este si sala de cursuri, la cap.6 Altele
pct. 6.3 este corect?
60. Vrem sa realizam prin proiect o activitatede consiliere/mediere pe piata muncii,
pentru grupul tinta din mediul rural.
Va rugam sa ne precizati daca putem folosi ca formatori pentru consilere in cariera,
care sa desfasoare activitatea de consiliere a grupului tinta, functionari publici
specializati in consilierea in cariera (angajati din primarii cu atributii in domeniul social).
61. Costurile pentru concediul membrilor echipei de proiect sunt eligibile (mai ales în
condiţiile în care aceştia lucrează cu normă întreagă pe proiect)?
62. În cazul unui solicitant care doreşte să desfăşoare activităţi de formare pentru unul
dintre cele trei grupuri ţintă fără a fi autorizat, cheltuielile cu autorizarea sunt eligibile?
Se poate autoriza în proiect şi ulterior, în lunile rămase până la încheierea proiectului,
să desfăşoare activităţi de formare?

Proiectele care vor primi finantare nerambursabila vor avea in vedere criteriile de
eligibilitate mentionate la punctul 2.1 din Ghidul de finantare. In conformitate cu Ghidul
Solicitantului Phare 2006, sectiunea 2.1.3, "Un solicitant care a depus propuneri de
finantare in cadrul schemei de finantare Phare 2005, Masuri de Incluziune sociala, poate
depune propuneri de finantare similare in cadrul Schemei Phare 2006, cu conditia sa se
adreseze altor grupuri tinta/beneficiari finali, sa aiba suficienta capacitate operationala si
financiara si echipe de management diferite". Prin Anexa IV a Declaratia solicitantului Punctul A Solicitantul declara ca "Este constient ca dubla finantare a proiectului sau a
unor activitati asemanatoare nu este permisa si declara ca va notifica Autoritatea
contractanta cu privire la toate grant-urile aditionale primite inainte de semnarea
contractului"
Cererile de finantare nerambursabila neaprobate pot fi depuse pentru alte surse de
finantare. Trebuie avut in vedere insa ca proiectele sa respecte cerintele fiecarui ghid de
finantare
In Ghidul solicitantului punctul 2.5.3 este prezentata Agenda orientativa cu privire la
evaluarea aplicatiilor. Proiectul neaprobat pot fi depus pentru alte Programe daca acesta
respecta cerintele ghidului de finantare respectiv.
Proiectul trebuie sa se adreseze unui grup tinta ale caror nevoi au fost bine identificate.
Activitatile propuse trebuie sa fie coerente si corelate si sa conduca la o imbunatatire a
situatie grupului tinta ales pe termen lung. Este deci necesara realizarea unei analize a
factorilor care pot afecta rezultatele proiectului iar aplicatia sa abordeze global
problematica grupului tinta.

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...."
In conformitate cu ghidul solicitantului, sectiunea 2.1.4, "Eligibilitatea costurilor", se
precizeaza ca , costurile de personal pentru functionarii publici sunt ne-eligibile, cu
exceptia activitatilor didactice (lectori). Daca angajatii respectivi urmeaza sa isi asume
rolul de lectori in proiect, atunci costurile sunt eligibile.
Costurile aferente concediilor echipei de proiect nu sunt eligibile din bugetul proiectului
dar trebuie acoperite de solicitant din surse proprii, extra-bugetare conform legii romane.
Nu, aceste costuri nu sunt prevăzute în Ghid ca şi cheltuieli eligibile.

63. Dacă anul acesta am beneficiat de fonduri din fondul de şomaj, pentru
şcolarizarea şomerilor de la AMOFM Bucureşti, avem voie să depunem proiect
pentru acelaşi tip de curs ?

64. Cheltuielile pentru autorizarea ca furnizor de formare profesională de către CNFPA
a unui curs sunt eligibile?
65. In cadrul ghidului, la subpunctul legat de costurile direct eligibile se mentioneaza ca:
-costuri de subcontractare, linia de buget 5.1, 5.2 si 5.7 (subcontractarea serviciilor de
dezvoltare a resurselor umane este permisa numai in cazuri foarte bine justificate si nu
poate depasi 5.000 Euro - pg. 14
- intrebarea este: 5000 Euro se aloca pentru toate liniile (5.1+5.2+5.7) sau pentru
fiecare in parte?
66. Cheltuielile de autorizare ca furnizor de serviciu de formare a unuia dintre parteneri
sunt eligibile ?

67. Cheltuielile pentru amenajarea unei rampe de acces intr-o cladire unde se vor tine
cursuri pentru persoanele in carucior, sunt eligibile si cum trebuie sa apara in Buget?(la
ce capitol)
68. În cazul unui proiect destinat grupului ţintă persoane cu disablităţi, costurile cu
adaptarea locului de muncă pentru aceste persoane sunt cheltuieli eligibile pe aceste
scheme de grant? De asemenea, sunt eligibile, de exemplu, costurile necesare pentru
facilitarea accesului la locaţia unde un furnizor de formare desfăşoară training pentru
persoanele cu disabilităţi (rampă de acces etc.)?
69. Ce reprezinta personalul auxiliar aditional ce trebuie angajat pentru demararea
proiectului?

70. Daca in cadrul echipei de management pentru realizarea proiectului in cadrul
Penitenciarului, nu pot fi cuprinsi la resurse umane platite functionarii din Penitenciar,
atunci cum se procedeaza?
71. Sunt consilier juridic la CSSPD Bunavestire Caransebes, lucrez 8 ore pe zi si eu fac
proiectul si il implementez. Personalul care se ocupa de implementarea proiectului este
din Centru. Cum se face salarizarea noastra de catre CSSPD Bunavestire Caransebes,
ca si castigatoare de proiect?

În Anexa H - Declaraţie pe propria răspundere, solicitantul trebuie să menţioneze dacă
în momentul depunerii proiectului beneficiază sau nu de fonduri de la bugetul
asigurărilor de şomaj. În cazul în care, în momentul solicitării finanţării nerambursabile,
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.
Nu, aceste costuri nu sunt prevăzute în Ghid ca şi cheltuieli eligibile.
Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este permisa numai in
cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5.000 Euro

Costurile de autorizare pentru parteneri nu sunt eligibile. In conformitatae cu Ghidul
Solicitantului, pct. 2.1.1, "pentru organizarea programelor de formare sau pentru
evaluarea competentelor dobandite in sistem formal sau informal, beneficiarii de
finantare nerambursabila trebuie sa fie acreditati sau sa actioneze in parteneriat cu
furnizori de programe de formare profesionala autorizati sau cu centre de evaluare a
competentelor autorizate".
In conditiile in care grupul tinta propus prin proiect include persoane cu dizabilitati costul
pentru amenajarea unei rampe de acces este eligibil, decontarea putand fi facuta astfel:
- costurile pentru servicii sub-contractate (lucrari) pe linia bugetara 6.3
Sunt eligibile ambele costuri in conformitate cu 2.1.4

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): - echipa administrativa (de proiect) este formata din
coordonatorul de proiect, responsabilul financiar, contabilul etc., şi
- echipa tehnica ( experti cheie) e reprezentata de consilieri, lectori, etc - experţii
responsabili cu implementarea activităţilor tehnice: cursuri de formare, consiliere,
orientare profesională etc.)
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.
Conform "Ghidului Solicitantului" anexa F, pag. 9, sunt eligibile cheltuielile cu personalul
aferent proiectului, corespunzand salariilor efective la care se adauga cheltuielile cu
asigurarile sociale si alte cheltuieli aferente salariilor; salariile si costurile nu trebuie sa
depaseasca salariile si costurile suportate in mod normal de beneficiar sau partenerii

sai, numai daca sunt justificate ca fiind esentiale in implementarea proiectului.
72. Sunt eligibile sondajele, achiziţiile de imobile?

73. Costul transportului/cazarii cursantilor care locuiesc in afara orasului, spre locatiile
salilor de curs si practica sunt considerate costuri eligibile?
74. Daca achizitionam echipamente (de exemplu calculatoare) putem trece in buget si
asigurarea acestora?
75. In cadrul Programului 2005-2006 in timpul formarii profesionale - se pot produce
bunuri ( materiale de constructii, boltari, caramida, tigla) ca mijloc de practica pentru
programele sociale din viitor- in care se pot asigura locuinte pentru persoanele
defavorizate- grupul tinta?
76. Modalitatea concreta de recuperare a TVA-ului prin acest program?

77. Cum va putea fi recuperata, sau scutita initial, cota de TVA ?

Conform Ghidului solicitantului, pagina 14, Costuri directe eligibile, costurile
directe eligibile ale Beneficiarului şi partenerilor săi pot include: costuri derivând direct
din cerinţele contractului (diseminarea informaţiilor, evaluarea specifică a proiectului,
audit, traduceri, tipărire, asigurări etc.), inclusiv costurile serviciilor financiare (în
particular costul transferurilor şi garanţiilor financiare); In ceea ce priveste costurile
neeligibile ( pagina 14) acestea sunt: - datorii şi rezerve pentru pierderi sau datorii;
dobânzi datorate;
- articole deja finanţate printr-o altă sursă de finanţare/ în alt context;
- cumpărări de terenuri sau clădiri;
- pierderi de schimb valutar;
- taxe, inclusiv TVA, numai dacă Beneficiarul sau partenerii Beneficiarului nu le pot
recupera şi
dispoziţiile aplicabile nu interzic acoperirea acestora;
- credite la terţe părţi;
- costuri de personal pentru funcţionarii publici, cu excepţia activităţilor didactice (lectori).
Da, sunt eligibile cu respectarea prevederilor art 2.1.4. din Ghid
Asigurarile sunt costuri eligibile atat la cumparare cat si la inchiriere. Conform
prevederilor Capitolul 2.1.4 Costuri derivand din cerintele contractului (diseminarea
informatiilor, evaluarea specifica a proietului, audit, traduceri, tiparire, asigurari etc)
In conformitate cu pct 2.1.3 activitatile care genereaza profit nu sunt eligibile.

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.
Instrucţiuni detaliate de recuparare a TVA conform legii, vor fi comunicate beneficiarilor
de finantare nerambursabila in anexa la contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.

78. TVA-ul va trebui platit de Solicitant + parteneri si recuperat ulterior? mai este
valabila cota o TVA?
79. As dori sa ne comunicati care este mecanismul prin care o institutie publica poate
sa isi recupereze TVA din proiect
80. De ce furnizorii de bunuri percep TVA in cazul achizitionarii acestora de catre ONG
- care prin certificatul fiscal nu au aceasta obligatie?

Conform art. 2.1.4, Pag 14, din ghidul de finantare, Costuri neeligibile, TVA-ul este un
cost ne-eligibil!

81. Exista sau se preconizeaza demersuri in vederea recuperarii TVA-ului de catre
ONG-urile beneficiare de granturi PHARE?

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.

82. TVA-ul este cheltuială eligibilă?
83. În cazul în care este inclusă în contribuţia solicitantului TVA-ul este cheltuială
eligibilă?
84. Contributia de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, cand se depune si
in ce cont?

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"

Prezentarea documentelor suport pentru propunerile de proiect
selectate provizoriu
85. 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
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

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.

86. Daca medierea si calificarea isi propune un numar de beneficiari iar rezultatul
scontat la angajare nu coincide cu cel prognozat initial, ce se intampla?

87. Este prestabilit un procent minim din numarul persoanelor participante la formare
care sa fie angajate ?

Conform Ghidului Solicitantului pentru Programul Phare 2005 - Masuri de Incluziune
Sociala (2.6 - Nerealizarea obiectivelor), precum si Ghidului Solicitantului pentru
Programul Phare 2006 - Masuri de Incluziune Sociala (2.6 - Nerealizarea obiectivelor):
Dacă Beneficiarul nu reuşeşte să implementeze proiectul în condiţiile asumate şi
stipulate în contract (conform aplicatiei si celorlalte anexe), Autoritatea Contractantă îşi
rezervă dreptul de a suspenda plăţile şi/sau de a rezilia contractul (a se vedea Art. 11
din Condiţiile Generale). Contribuţia Autorităţii Contractante poate fi redusă şi/sau
Autoritatea Contractantă poate solicita restituirea totală sau parţială a sumelor deja
plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractului (a se vedea. Art. 12.2 şi 17.4
din Condiţiile Generale).
Nu este stabilit un procent minim din numarul persoanelor participante la formare care
sa fie angajate. Trebuie insa ca proiectul sa-si propuna obiective realizabile care sa
duca la imbunatatirea situatiei grupului tinta. Solicitantul trebuie sa arate cum va fi atins
scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din aceasta si modul in care proiectul propus
este relevant pentru obiectivele programului.

ANEXA A: FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE
88. În cazul unui solicitant care depune două cereri de finanţare pe Phare 2005, cele
două proiecte pot avea acelaşi manager de proiect, cu contract part-time de 4 ore?
89. În condiţiile în care un solicitant depune mai multe cereri de finanţare în cadrul
aceleaşi scheme de grant sau în cadrul ambelor scheme, o parte dintre traineri (având
în vedere că participă doar la anumite activităţi dintr-un proiect) pot fi aceiaşi?
90. Sectiunea 4.2.2. din cererea de finantare este doar pt Solicitanti companii?
11.07.2007/NV/ email-Meda Georgescu
Primaria municipiului Zalau
ANEXA B: BUGET
91. Referitor la bugetul pentru proiect - la calificare (cursuri) se calculează pe deţinut
sau pe curs?

Nu. Conform Ghidului (pagina 12), „un solicitant poate depune mai mult de o propunere
de finanţare cu condiţia ca pentru fiecare propunere să existe o echipă de management
diferită”.
Trainerii nu fac parte din echipa de management, conform Ghidului, aceasta din urmă
trebuie să fie diferită pentru fiecare propunere de finanţare. Deci este posibila
implicarea formatorilor in ambele scheme cu conditia unui management al timpului fara
suprapuneri.
Sectiunea 4.2.2 din Cererea de finantare se completeaza de catre solicitant, indiferent
de statut juridic sau orientare financiara.

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

92. Unde este recomandat sa se introduca in cadrul bugetului, conturile cursurilor de
formare, la 4.4 sau la 5.7?
93. Costurile de formare initiala pot fi incluse la cap 6.3. Altele din buget? trebuie
detaliate?
94. "Pentru un curs de 120 ore teorie si 240 practica (nivelul 1 de calificare)
Unde se poate mentiona in buget plata orelor facute pentru realizarea suportului de
curs, a modelului caietului de practica, etc?
Deci pot alcatui o linie de buget 1.1.1 astfel?

In completarea bugetului este obligatoriu sa urmariti formatul anexat ghidului si
prevederile de completare a bugetului si in pararel consultati grila de evaluare, pct. 5 ca
si sectiunea 2.1.4 privind eligibilitatea costurilor pentru a va asigura ca cheltuielile
propuse sunt eligibile.

1. La alcatuirea bugetului:
Cap 1.1 Salarii
1.1.1 Tehnic
formator ore curs 120 ore x 8 euro/ora=960 euro
formator alcatuire suport curs 100 ore x 8 euro/ora=800 euro
alcatuiresubiecte de test in timpul cursului si subiecte de ex: 20 ore x 6 euro/ora=120
euro
Formator instruire practica 240 ore x 6 euro/ora=1440 euro
Pregatire activitate practica 100 ore x 6 euro/ora=600 euro
95. Daca vreau sa inscriu in buget realizarea unui manual pentru curs:
a) unde trec costul realizarii, tehnoredactarii?
b) costul tiparirii il trec la cap.6 ALETELE, pct. 6.3?
96. Cum rezulta din buget anexa B1 ca un membru nominalizat in echipa de proiect
lucreaza part-time in cadrul proiectului?

De asemenea, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, sectiunea 2.1.4 " Eligibilitatea
costurilor", sunt considerate costuri directe eligibile "....costul personalului alocat pentru
proiect, corespunzator salariilor efective plus taxele privind asigurarile sociale si alte
costuri aferente salariilor; salariile si costurile aferente lor nu ttrebuie sa le depaseasca
pe cele practicate in mod normal de catre beneficiar sau partenerii sai, sau daca este
cazul, doar daca este bine justificat ca esential pentru realizarea proiectului - vezi linia
de buget 1 "Resurse umane" - liniile 1.1 si 1.2 din anexa B - "Bugetul proiectului".
Conform formatului de buget, toate costurile legate de publicatii (realizarea/ tiparirea
materialului respectiv) se bugeteaza la Capitolul 5. 1. Publicatii.
Conform prevederilor de completare a anexei B1, art 4 in coloana Cheltuieli" se va
mentiona si procentul de participare/fractiunea de norma

97. Pe timpul derularii cursurilor de calificare, putem considera ca si costuri eligibile
costurile aferente cu cazarea si masa beneficiarilor in caminul propriu (noi avand
internat si cantina unde putem caza beneficiari). In cazul in care este o cheltuiala
eligibila la care linie de buget se include?
98. Pentru viitor se vor deconta cheltuielile efectuate de promotorii de proiecte - pana la
eventuala decontare in cadrul implementarii proiectului?

In conformitate cu punctul 2.1.4 costuri eligibile, transportul si costurile de diurna (linia
de buget 1.3 ) aferente personalului sunt eligibile si nu trebuie sa depaseasca nivelul
normal practicat de beneficiar. Vezi si anexa B, pagina 3, indicatia 5.

99. Este prevazuta in programul MMFES acordarea de facilitati ( salariu, mijloc de
transport) pentru cei 8 semnatari ai Pactului de Formare Profesionala si Incluziune
Sociala?
100. Pentru echipa de proiect, sunt acceptate contractele de drepturi de autor (de
exemplu, în cazul profesorilor care activează ca traineri în proiect)? Dacă nu, cum altfel
pot fi angajaţi pe proiect profesorii universitari, de exemplu?
101. Cat % din buget poate fi alocarea pt RU?

Aceste cheltuieli nu sunt prevazute in Ghidul solicitantului, deci, nu sunt eligibile pe
aceasta schema de finantare nerambusabila.

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

103. Trebuie atasate oferte pentru fundamentarea bugetului?

104. Partenerilor care ofera formare profesionala li se vor putea deconta cheltuielile in
baza unor facturi prin cuprinderea formarii intr-un singur capitol in bugetul estimat sau
trebuie bugetate toate cheltuielile lor si decontat banii in baza angajamentului de
parteneriat?

Nu sunt eligibile cheltuielile realizate inaintea semnarii contractului

Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane este permisa numai in
cazuri foarte bine justificate si nu poate depasi 5000 Euro (costuri de subcontractare linia de buget 5.1, 5.2 si 5.7)
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.
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.
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 costrezultate.
Decontarea cheltuielilor se va realiza pe baza descrierii detaliate a bugetului, fiecare
linie trebuind sa fie foarte bine justificata si fundamentata

ANEXA I: CV ÎN FORMAT UE
105. Este necesară depunerea, odată cu cererea de finanţare, şi a CVurilor tuturor
membrilor echipei de proiect (inclusiv toţi trainerii)?

106. Funcţionarii publici pot fi membrii ai echipei de proiect, în condiţiile în care salariile
lor sunt plătite din contribuţia proprie a solicitantului?

Da. Conform Ghidului (pagina 15), „CV-urile 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)”.
Da. 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.

Administrative
107. Cum contactam Helpdesk-ul?

108. In ce limba se redacteaza Proiectul?

109. Daca s-a modificat data limita de depunere proiect pentru Phare 2005?

110. Solicităm răspunsurile la întrebările adresate pe e-mail şi pe e-mail (anul trecut
pagina web de răspunsuri era blank)

In ghidul solicitantului capitolul 2.2.4 Informatii suplimentare se mentioneaza ca
intrebarile pot fi transmise prin email sau fax la adresa de email:
phare2005incluziunesociala@amposdru.mmssf.ro/ sau
phare2006incluziunesociala@amposdru.mmssf.ro fax 0040213150207. De asemenea
informatii pot fi obtinute si de la sediul OIR POS DRU regionale.
Conform ghidului de finantare punctul 2.2.1 cererile de finantare si anexele solicitate
:Anexa A (inclusiv pre-propunerea), Anexa B (Bugetul ), Anexa C (Matricea Cadrul
logic) trebuie sa fie in limba romana sau engleza. CV-urile echipei de proiect si ale
expetilor cheie trebuie depuse in limba romana sau engleza.
Data limita pentru depunerea proiectelor pentru Programul Phare 2005 " Masuri de
incluziune sociala" nu a fost modificata. Conform ghidului solicitantului punctul 2.2.3
termenul limita de primire a cererilor de finatare este 31 august 2007 ora 16:00 (ora
locala)
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. În vederea asigurării unui tratament egal
pentru toţi solicitanţii, Autoritatea Contractantă nu poate oferi, anterior termenelor
prevăzute, nici un fel de opinie cu privire la eligibilitatea solicitantului, partenerului sau
proiectului. 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

