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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL
„DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 46 – 48, sector 1, tel. 315 02 09, fax. 315 02 06, e-mail: icristina@amposdru.mmssf.ro

Răspunsuri la întrebările formulate de solicitanţii de finanţare
nerambursabilă pentru Linia de buget Phare/2004/016-772.04.02,
Referinţă:01
Coeziune Economică şi Socială
Dezvoltarea Resurselor Umane
Promovarea Capitalului Uman
1.

2.

3.

4.

5.

Suntem eligibili ca instituţie partenera in proiect,
daca pentru activităţile prevăzute in proiect nu
primim finanţare de la AJOFM, nefiind vizaţi
şomerii, ci managerii? Insasi programele de instruire
sunt noi, si vor fi dezvoltate in cadrul proiectului?
Formatorii care vor susţine cursurile vor fi din partea
universitarii. Noi, fundaţia, ca parteneri, putem oferi
sprijin in cadrul activităţilor de organizare a
cursurilor, dispunând de infrastructura si dotări si in
cadrul activităţilor de vizibilitate a proiectului (prin
organizarea
unor
conferinţe
de
mediatizare/informare a grupului ţinta si altor
grupuri de interese). Sunt considerate eligibile cele
doua tipuri de activiati pentru noi ca parteneri
(organizare cursuri/ nu si predarea lor, acţiuni legate
de vizibilitatea proiectului)?
In prima etapa, adică pana la 13 sept. 2006, ce
documente trebuie trimise:
- prepropunerea
- cererea de finanţare
- bugetul
- matricea logica?
As dori o informatie in legatura cu lansarea liniei de
finatare:
Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea
Resurselor Umane Promovarea Capitalului Uman
Linia de buget: Phare/2004/016-772.04.02 As dori sa
stiu in ce masura se poate dupune o cerere de
finantare daca nu am participat la faza de prepropunere a ideii de proiect.Daca mai cunoasteti alte
surse de finatare nerambursabile pentru institutii
publice de asistenta sociala in perioada urmatoare a
acestui an, as dori sa imi comunicati.
Va rog sa îmi spuneţi daca se pot face aplicaţii IT
pentru anumite testări ale managerilor care vor fi
incluşi in proiect? daca da, cum se soluţionez
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Daca indepliniti conditilei de eligibilitate
(conform „Ghidului solicitantului” pag. 9,
pct.2.1.2), atunci, strict din p.d.v finantare
AJOFM, raspunsul este DA.
Da

Conform sectiunii 2.2.1, pag. 15, trebuie sa
trimiteţi toate documentele menţionate de dv. Ar
fi bine sa trimiteti acum Cv-urile echipei de
proiect si a expertilor cheie.
Termenul este 29.09.2006
Pre-propunerea, împreuna cu cererea de
finanţare se depun pana la data de 29 sept 2006
la sediul Unitatii de Implementare a
Programului din regiunea din care faceti parte.
Pentru consultarea altor surse de finantare, va
rugam accesati site-ul MMSSF.

Întrebarea dvs. nu este clara. După cum va
exprimaţi, reiese ca faceţi doar testarea
managerilor, nu si formarea lor. In acest caz,

problema autorizarii de CNFPA pentru diplomele
date, deoarece CNFPA a acreditat doar cursuri făcute
pe suport scris si nu aplicaţiile IT. Platformele elearning pot fi utilizate? In ce context?

6.

Daca o universitate organizeaza cursuri de
perfectionare, finantate prin intermediul Programului
"PHARE CES - Dezvoltarea Resurselor Umane,
masuri privind ocuparea fortei de munca si a
incluziunii sociale", pot participa la aceste cursuri si
angajatii din cadrul primariilor?

7.

Lucrez la o Bibliotecã Judeteanã si as dori sã stiu
dacã institutia noastrã ar putea sã completeze un
astfel de proiect, cel de Promovare a resurselor
umane.

8.

este vorba doar de evaluare de competente, va
puteţi autoriza direct la CNFPA (nu la comisia
de autorizare judeţeana) ca si centru de evaluare
de competente si puteţi folosi in aceasta situaţie
ce instrumente doriţi.
Cat despre suportul unui curs, legislaţia prevede
ca furnizorul de formare poate sa destina
suportul de curs fie pe hârtie, fie pe suport
electronic. Restricţionarea apare doar la
autorizarea programelor de formare la distanta,
in sensul ca legislaţia in vigoare nu prevede
posibilitatea autorizării acestor programe. Dar,
HG 522/2003 de aprobare a normelor
metodologice de aplicare a OG 129/2000
privind formarea profesionala a adulţilor
prevede ca se supun autorizării numai furnizorii
de formare care doresc sa elibereze certificate
cu recunoaştere naţionala. Ceilalţi pot organiza
programe de formare finalizate cu certificate
proprii. Deci este legal sa facă cursuri finalizate
cu certificate proprii.
Grupurile tinta vizate de aceasta schema de
grant sunt precizate la sectiunea 2.1.3, pag. 10
din ghidul solicitantului. Angajatii primariilor,
nu se regasesc in aceste grupuri tinta, mai mult,
la pag.12, la titlul «urmatoarele tipuri de
activitati nu sunt eligibile », ultimul rand
« activitati care au in vedere urmatoarele
sectoare » sunt specificati direct : « angajatii
din administratia publica » care nu pot beneficia
de aceste cursuri in cadrul acestei scheme de
finantare nerambursabila.
In ghidul solicitantului la sectiunea 2.1.1.
« eligibilitatea solicitantilor » pag. 7, sunt
enumerate toate institutiile eligibile. Dvs. nu va
regasiti pe aceasta lista.

Consiliile judetene si primariile (consiliile locale) In ghidul solicitantului, la sectiunea 2.1.1
sunt aplicanti eligibili?
eligibilitatea solicitantilor, pag. 7 sunt
enumerate institutiile eligibile. Autoritatile
publice locale nu se regasesc pe aceasta lista.
9. Va rog cu deosebita consideratie sa ma ajutati sa-mi Da, in conformitate cu ghidul solicitantului
clarific eligibilitatea solicitantilor:
sectiunea 2.1.1. Pag 7.
-mentionez ca reprezint o firma de consultanta un
SRL, cu toate codurile caen (7414,7450,8042) si
intrebarea mea este: daca pot fi solicitant eligibil in
cadrul acestei licitatii, serviciile mele din viitorul
proiect se incadreaza in tipul activitatilor (vezi 2.1.3)
vor fi adresate IMM-urilor.
10. Pentru sesiunea de proiecte "Promovarea Capitalului In conf. cu ghidul solicitantului sectiunea 2.1.1.
Uman" cine poate depune proiecte, exista o Pag. 7, autoritatile administratiei publice locale
programare/inscriere anterioara pentru aceasta nu se regasesc pe lista institutiilor eligibile.
finantare sau este vorba de o noua procedura de
selectie care prevede o prima etapa de selectie adica
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11.

12.

13.

14.

15.

preselectia? De ex.Consiliul Judetean Sibiu ar putea
depune un proiect ptr formare personal in utilizarea
calculatorului?
Este obligatoriu ca furnizorii de formare sa fie
acreditati CNFPA? sau sa aibe o anumita vechime in
activitatea de formare profesionala, in organizarea de
programe
de
instruire?
Fundatiile
si
asociatiiletrebuie sa aibe ca partener un astfel de
furnizor de formare acreditat?
Daca aplicantul este universitatea, poate avea ca
partener primaria, dat fiind faptul ca in cadrul
primariei exista un birou de relatii ci IMM-urile care
organizeaza periodic intalnirii cu reprezentantii
acestora, cunoscandu-le astfel problemele cu care se
confrunta?Primaria in calitate de partener, ofera in
cadrul proiectului atat cofinantare cat si informatiile
necesare necesare derularii proiectului.
Firma de consultanta care are cod CAEN 7414
impreuna cu un IMM pot solicita finantare doar
pentru "Asistenţă şi consultanţă companiilor
interesate de dezvoltarea resurselor umane prin
diverse activităţi cum ar fi: elaborarea de strategii de
dezvoltare a resurselor umane, evaluarea nevoilor de
instruire, planuri de formare, schimburi de bune
practici în domeniul dezvoltării resurselor umane,
inclusiv stabilirea de reţele, modele de
mentorat" (conform punctului 2.1.3)?
Un solicitant care nu este furnizor de servicii de
formare profesionala poate sa organizeze cursuri
pentru proprii angajati fara a se asocia cu un furnizor
de formare profesionala dar sa elibereze la sfarsitul
sesiunii de curs certificate de absolvire /
participare recunoscut doar la nivelul companiei
(conform punctului 2.1.1 b)?
Ce reprezinta rezerva de contingenta?

Raspunsurile la intrebari se regasesc in cadrul
ghidului, la sectiunea 2.1.1 “eligibilitatea
solicitantilor” pag. 8, la notele de subsol 6,7,8,
precum si la sectiunea 2.1.3. „actiuni eleigibile”
pag10, nota de subsol 9.
Conform ghidului sectiunea 2.1.2 partenerii
trebuie sa satisfaca aceleasi conditii de
eligibilitate ca si aplicantii. Autoritatile publice
locale nu sunt parteneri eligibili in aceasta
schema de finantare nerambursabila.

La activitatile mentionate de dv. se adauga si
cele mentionate in cadrul aceleasi sectiuni, pag.
10-11: „dezvoltarea si furnizarea de instruire
pentru dezvoltarea de abilitati manageriale,
inclusiv in domeniul mediului, inovatiei,
controlul calitatii si managementului resurselor
umane, instruirea personalului cheie in cadrul
companiilor (...).
Da

O rezerva pt. cazuri neprevazute care pot apare
in procesul de implementare.

16. O corporatie poate solicita finantare pentru instruirea Grupurile tinta, si activitatile proiectului trebuie
partenerilor sai din tara pentru folosirea de noi sa fie localizate in regiunea unde se va depune
tehnologii de comunicatii si informatii?
proiectul, sectiunea 2.1.3 pag.10.
17. Suntem o fundatie care ofera cursuri pentru educatia
adultilor (atat pentru someri, cat si pentru angajati,
angajatori) dorim sa participam ca parteneri in cadrul
acestei licitatii cu o universitate, care va avea rolul
de solicitant in proiect. Proiectul vizeaza instruirea
managerilor din IMM.
1.Suntem eligibili ca institutie partenera in proiect,
daca pentru activitatile prevazute in proiect nu 1. Da
primim finantare de la AJOFM, nefiind vizati
someri, ci managerii? Insasi programele de instruire
sunt noi, si vor fi dezvoltate in cadrul proiectului?
2. Formatorii care vor sustine cursurile vor fi din
partea universitatii. Noi, fundatia, ca partneri, putem
oferi sprijin in cadrul activitatilor de organizare a
3

cursurilor, dispunand de infrastructura si dotari si in
cadrul activitatilor de vizibilitate a proiectului (prin
organizarea
unor
conferinte
de
mediatizare/informare a grupului tinta si altor
grupuri de interese).
Sunt considerate eligibile cele doua tipuri de
activiati pentru noi ca parterneri (organizare cursuri/
nu si predarea lor, actiuni legate de vizibilitatea
proiectului)?
3. In prima etapa, adica pana la 13 sept. 2006, ce
documente trebuie trimise:
- pre-propunerea
- cererea de finantare
- bugetul
- matricea logica?
4. Celelate documente suport vor fi trimise doar
dupa evaluarea prepropunerii si in faza de
precontractare?
18. Daca aplicantul este universitatea, poate avea ca
partener primaria, dat fiind faptul ca in cadrul
primariei exista un birou de relatii ci IMM-urile care
organizeaza periodic intalnirii cu reprezentantii
acestora, cunoscandu-le astfel problemele cu care se
confrunta?
Primaria in calitate de partener, ofera in cadrul
proiectului atat cofinantare cat si informatiile
necesare necesare derularii proiectului.

2. Da

19. Un IMM care se ocupa cu fabricarea caramizilor,
tiglelor si altor produse pentru construcii doreste sa
inainteze o cerere de finantare care are ca obiectiv
principal infiintarea unei fabrici de caramida intr-o
zona defavorizata.Printre activitatile principale ale
proiectului sunt mentionate:
• crearea de noi locuri de munca
• instruirea personalului nou angajat
Este posibil ca pentru "crearea de noi locuri de
munca" sa fie solicitat un credit (ANOFM si BCR)
iar pentru instruirea personalului si alte activitati
necesare implementarii proiectului sa fie accesate
fonduri din Programul Phare /2004/016-772.04.02 ?
In acest caz, in bugetul proiectului se mentioneaza la
contributia proprie creditul ?

Nu se poate solicita o finantare nerambursabila,
daca aveti deja un fond de la ANOFM., pentru
aceleasi activitati sau acelasi proiect.dar nu
furnizati toate detaliile.
Pentru mai multe informatii va rugam verificati
sectiunea « eligibilitatea solicitantilor » din
ghidul solicitantului pentru promovarea
capitalului uman.
Creditul solicitat pentru crearea de noi locuri de
munca nu poate reprezenta contributie proprie
in cadrul proiectului pentru care se solicita
finantare din programul Phare.

20. O parte a proiectului - furnizata de o companie de
instruire- ar consta in testarea managerilor de catre o
companie care a dezvoltat un asemenea soft in cadrul
unui program Leonardo (pentru care nu este
acreditare CNFPA). O alta parte a programului furnizata de alta firma de instruire - ar consta
in oferirea de programe de instruire pe baza aplicarii
unor chestionare privind identificarea necesitatilor
de instruire(cursurile si trainerii sunt acreditati
CNFPA).
In aceste conditii - cu 2 furnizori de instruire- cum se
4

Fiecare furnizor de formare trebuie sa certifice
partea de curs pe care o realizeaza.
Nu pot sa apara 2 furnizori pe acelasi certificat.
Fiecare furnizor elibereaza certificat pentru
programul pe care l-a derulat.
Datele seminariilor vor fi anuntate pe website.

3. Da, trimiteti toate documentele mentionate.
Ar fi bine sa trimiteti si Cv-urile echipei de
proiect si a expertilor cheie.

4. Da, in conf. cu punctul 2.4 pag.21.

Conform ghidului, sectiunea 2.1.2 partenerii
trebuie sa satisfaca aceleasi conditii de
eligibilitate ca si aplicantii.autoritatile publice
locale nu sunt parteneri eligibili in aceasta
schema de grant.

acorda diplomele?
- se da o diploma cu siglele celor 2 firme de instruire
- fiecare funizor de instruire acorda diploma pentru
programele de instruire(sau evaluare) furnizate.
PS Cand au loc seminarii de clarificari(mai ales
pe partea de intocmire a bugetelor)? Pe site nu s-a
anuntat nici un seminar.
21. Uitandu ma in ghid la pagina 7, m am gandit daca nu
ar exista o posibilitate ca o alte instutie, eligibila, de
exemplu Universitatea poate depune un proiect in
parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu pentru
formarea profesionala continua ai angajatilor
Consiliului Judetean Sibiu, (de ex pentru formare in
domeniul scrierii de proiecte sau obtinerii ECDL lui
pentru functionarii publici din Consiliul Judetean).
Sindicatul C.J.ar putea depune un astfel de proiect?
sau un furnizor acreditat de formare profesionla
continua in parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu,
ar putea depune un astfel de proiect, pentru a fi
beneficiari angajatii Consiliului Judetean Sibiu?
Exista o posibilitate ca beneficiarii unui astfel de
proiect de formare profesionala sa fie functionarii
publici/angajati ai Consiliului Judetean Sibiu, chiar
daca prpiectul este elaborat in parteneriat cu alte
institutii, ar fi un astfel de proiect eligibil?
A existat o preselectie anterioara pentru proiecte in
acest domeniu?
sau va urma o prima etapa de preselectie ?

In conformitate cu ghidul solicitantului, grupuri
tinta (pag.10) sunt „toate nivelurile manageriale
din intreprinderi () cat si personalul operativ
propriu din intreprinderile de stat sau private”.

22. Suntem o societate autorizata sa desfasoare
programe de formare profesionala, conform O.G.
nr.129/2000, republicata, dorim sa depunem o
propunere de finantare la aceasta sesiune PHARE –
2004-Promovarea Capitalului Uman, activitati de
calificare a angajaţilor unei societati comerciale,
partener, dar am unele neclaritati ce se refera la
următoarele:
- declaraţia pe proprie raspundere- solicitantul sau
partenerii săi declara ca nu beneficiază de fonduri de
la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj pentru
activităţile propuse in cererea de finanţare,
- adeverinţa eliberata de AJOFM prin care se
dovedeşte ca solicitantul si partenerii nu beneficiază
de fonduri de la bugetul asigurărilor de stat – pentru
activităţile propuse in proiect. Partenerul nu
beneficiază de fondurile de mai sus, dar societatea
noastra se afla in urmatoarea situatie: in luna mai
2006 firma SC … SRL a participat la selectia de
oferte organizata de AJOFM, privind achiziţionarea
de servicii de formare profesionala, si oferta depusa
de noi a fost declarata cistigatoare, am încheiat
contractul cu AJOFM insa nici pana la aceasta data
nu am început cursurile de calificare din cauza ca nu
au fost destui solicitanţi şomeri si deci nu am avut
5

In situatia dvs. puteti depune cererea de
finantare avand in vedere faptul ca va adresati
altui grup tinta, eligibil in cadrul acestei scheme
(angajati ai unei societati comerciale).

Angajatii C.J. Sibiu nu reprezinta grup tinta al
schemei de finantare (a se vedea la pag 12 tipuri
de activitati care nu sunt eligibile, « activitati
care au in vedere angajatii din urmatoarele
sectoare, de ex: administratie publica »
Nu a existat etapa de preselectie, termenul
limita este 13.09.2006.
Termenul s-a modificat: 29.09.2006

Desigur, solicitantul si partenerii vor completa
Declaratia pe proprie raspundere (Anexa H).

relaţii financiare cu AJOFM,
Întrebare: In situaţia descrisa mai sus, firma SC …
SRL poate depune propunere de finanţare ?
23. 1. - Sediul social al firmei este Bucuresti, vom
depune proiectul la Bucuresti. Pot participa la cursuri
angajati din alte judete, care apartin de filialele
noastre regionale, filiale care nu au statut juridic si
ca urmare nu pot depune la randul lor proiecte de
accesarea Fondurilor Structurale? Avem in vedere
sa scolarizam prin acest proiect cca. 300 de persoane
din toata tara.
2. – printre alte cursuri, vrem sa initiem personalul
in folosirea calculatorului. Putem include in costuri
eligibile achizitia calculatoarelor pentru sustinerea
acestor cursuri?
Partenerii sunt dispusi sa mearga in teritoriu pentru
cursuri, sau putem achizitiona un sistem video
pentru invatamant la distanta, evitand deplasarile.

In situatia dvs., in conformitate cu ghidul
solicitantului 2004 trebuie sa respectati la
intrebarea 1, concomitent 2 conditii, respectiv :
prevederile de la pct 2.1.1, pag 8 « solicitantul
sau partenerul trebuie sa aiba sediul inregistrat
in regiunea unde se depune cererea de
finantare » si de la pag. 10 : localizare
« activitatile proiectului trebuie sa fie localizate
in regiunea unde va fi depus proiectul »
localizare
Pentru intrebarea 2, la pct 2.1.4, pag. 13 costuri
directe eligibile, « costurile de achizitii pentru
echipamente sau bunuri …...suma eligibila nu
poate depasi 20% din linia de buget 7 – subtotal
costuri directe proiect.

24. Va rugam sa ne lamuriti cu privire la urmatorul
aspect legat de competitia Phare/2004/016772.04.02, Referinta: 01:

In conformitate cu ghidul solicitantului,
pct.2.1.3, pag. 12, “un solicitant poate depune
mai mult de o propunere de finantare…unui
solicitant nu i se poate acorda mai mult de o
finantare nerambursabila”.

In situatia in care din paretea aceleiasi institutii,
anume Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi,
se depun mai multe propuneri de proiecte, acoperind
o gama diversa de problematici / grupuri tinta, in
functie de specificul fiecarei facultati / departament,
se va finanta un singur proiect dintre acestea, sau
exista posibilitatea castigarii mai multor proiecte?
25. Va rugam sa ne transmiteti, daca este posibil
varianta word a cererii de finantare si anexelor
schemei de finantare nerambursabila dezvoltarea
resurselor umane program Phare 2004/016772.04.02.

Pentru completarea tuturor anexelor trebuie
folosit formatul standard aflat pe de pe web-site.

26. Furnizorii de servicii de instruire si formare continua
sunt eligibili daca nu sunt autorizati de Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ?

In conformitate cu ghidul solicitantului,
sectiunea 2.1.1 eligibilitatea solicitantilor, pag.8
se precizeaza ca, furnizorii care nu sunt
autorizati, fie trebuie sa creeze un parteneriat cu
un furnizor autorizat, fie sa elibereze certificate
de participare recunoscute doar la nivelul
propriei companii (pct b).
Conform legislatiei FPC, autorizarea
furnizorilor de formare profesionala se
realizează de comisiile de autorizare judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, care au
sediul la directiile de munca. Furnizorii
autorizati elibereaza certificate cu recunoastere
nationala (ce au antetul MMSSF si MEDC).
A se vedea si OG nr.129/2000 privind formarea
profesionala a adultilor – nota de subsol 7 de la
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pag.8.
27. Intrebarea mea adresata dumneavoastra se refera la
codurile CAEN. La pagina 8, in "footer-ul" paginii,
la punctul 8, se precizeaza ca solicitantul sau cel
putin unul din parteneri trebuie sa aiba activitatile
din proiect incluse in domeniile statutare. In cadrul
aceluiasi paragraf sunt mentionate codurile CAEN
obligatorii.
Va rog frumos sa-mi comunicati daca aceste coduri
sunt toate obligatorii (adica in varianta in care avem
numai codurile 8042 si 7414 am putea fi considerati
neeligibili)?! Si aditional la rugamintea de mai sus,
in varianta in care raspunsul ar fi unul pozitiv, as
dori sa aflu daca putem angrena un partener care are
al treilea cod (7450, pe care noi nu il avem inclus in
documentele statutare) sau este obligatoriu ca unul
dintre partenerii din proiect sa le aiba toate cele 3
coduri.
Am putea participa la depunerea ofertei daca nu
avem toate cele trei coduri CAEN (avand stipulate in
statut numai doua dintre ele)?
28. Primaria municipului Oradea intentioneaza sa
depuna un proiect in cadrul programului
"Promovarea capitalului uman". In acest sens as avea
cateva intrebari:
1.Conform ghidului sect 2.1.1."Solicitantul sau
partenerul trebuie sã aibã sediul înregistrat în
regiunea unde se depune cererea de finanþare".
Intrebarea mea este daca se poate ca doar solicitantul
sa aiba sediul in regiune iar partenerii sa fie din afara
regiunii?
2.In cazul in care partenerul este autorizat pentru
furnizarea de servicii pentru anumite ocupatii, se
poate ca prin proiect sa fie autorizat pentru o alta
ocupatie?De ex.: furnizeaza cursuri pentru manager
resurse umane iar noi am avea nevoie de manager de
proiect ocupatie pentru care nu este autorizat.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa aiba
cel putin unul din codurile CAEN precizate in
nota de subsol 8 de la pag.8.
Da, puteti face un parteneriat cu un partener
avand cel de al treilea cod CAEN.

29. Pentru Phare/2004/016-772.04.02, referinta:01, va
rugam sa precizati ce tipuri de activitati nu sunt
eligibile pentru angajatii din administratie publica
(servicii publice in subordinea Consiliului Judetean)

In conformitate cu ghidul solicitantului,
sectiunea 2.1.3 eligibilitatea proiectelor, pag.12
angajatii din administratia publica nu reprezinta
un grup tinta in cadrul acestei scheme de
finantare. La aceeasi sectiune, pag.12 sunt
precizate si tipurile de activitati care nu sunt
eligibile.

30. In legatura cu eligibilitatea beneficiarilor au
urmatoarea intrebare:

Nu. Grupul tinta trebuie sa coincida prevederilor
din sectiunea 2.1.3 „eligibilitatea proiectelor”,
„Grupuri tinta”.

O societate comerciala, in parteneriat cu un furnizor
autorizat de programe de formare profesionala, care
doreste sa organizeze un curs deschis (nu pentru
angajatii proprii) este un beneficiar eligibil?
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Codurile CAEN solicitate in ghid, trebuie sa
acopere activitatile propuse prin proiect (si,
foarte important de retinut: sa se regaseasaca in
statutul aplicantului sau partenerului, coroborat
cu activitatea pe care o va desfasura in proiect).

Da

In conformitate cu ghidul solicitantului
sectiunea 2.1.1 primariile nu se regasesc pe lista
organizatiilor care pot solicita o finantare
nerambursabila (a se consulta lista de la pag.78).
Deasemenea, la sectiunea 2.1.3 eligibilitatea
proiectelor, pag 12 : urmatoarele tipuri de
activitati nu sunt eligibile, la ultimul punct :
« activitati care au in vedere urmatoarele
sectoare » sunt mentionati ”angajatii din
administratia publica” care nu reprezinta grup
tinta in aceasta schema de finantare.

31. Suntem o societate – furnizor de formare
profesionjala, care doreste sa acceseze acest
program. Nu am putut sa deschidem chestionarul
electronic si apelam pe aceasta cale la Dvs. pentru a
ne preciza daca grupul tinta al proiectului poate fi
constituit din:
- somerii de lunga durata, persoanele aflate in
cautarea unui loc de munca
- somerii din localitati rurale
Activitatile proiectului corespund prioritatilor
regionale 1, 4, 5(anexa M) -se desfasoara in
localitati defavorizate, cu persoane provenind
majoritatea din zone rurale si ar consta din:
- consiliere privind stabilirea traseului profesional
- training pentru interviu
- instruire pentru dobandirea competentelor
profesionale in ocupatii cerute pe piata muncii
- mediere si plasare

In conformitate cu ghidul solicitantului
promovarea capitalului uman, grupurile tinta
sunt precizate la sectiunea 2.1.3 “toate nivelurile
manageriale din intreprinderi”, este vorba deci,
de angajati. Pentru grupul tinta « someri » se va
lansa spre sfarsitul anului o alta schema de
finantare nerambursabila.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004 32. Referitor la Programul de Coeziune Economica si
Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane –
promovarea capitalului uman:
Promovarea Capitalului Uman, avem cateva intrebari 1. Pre-propunerea se trimite impreuna cu
cererea de finantare – termen 29.09.2006
la care va rugam sa ne raspundeti :
2. Sectiunea 2.1.2 este la pag. 9, iar sectiunea
2.1.3 este la pag. 10 in ghidul solicitantului
1. Pre-Propunerea se trimite in acelasi timp cu
3. Anexa II conditii generale, la art 15.6 contine
Cererea de Finantare (avand termen limita –
informatiile solicitate. Auditul trebuie realizat
13.09.2006)?
de un „auditor autorizat, membru al unui
2. Unde gasim sectiunea 2.1.2. din Ghidul
organism international recunoscut pentru
Solicitantului ? Dar sectiunea 2.1.3. ?
auditari statutare”.
3. Pentru ce sume este necesar un raport de
Raportul de audit este necesar pentru orice
audit extern ?
cerere de plata de peste 100.000 euro in anul
financiar, in cazul unui grant in desfasurare.
33. In cadrul Programului Phare Coeziune Economica si
Sociala - Promovarea Capitalului Uman - pot fi
solicitanti autoritatile publice locale?
34. Societatea pe care o administrez este o companie
privatã care are în obiectul de activitate doar unul
dintre cele 3 coduri CAEN specificate, si anume
codul CAEN 8042 - Alte forme de educatie.
Suntem eligibili pentru acest program?
35. Pentru prezentul program am dori sa solicitam o
finantare pentru un proiect in care solicitantul
principal este un ONG in parteneriat cu un Centru de
calificare al adultilor (autorizat) si un IMM din
agricultura (producator mediu – cu 50 ha si 8 puncte
de desfacere a legumelor proaspete).
Intrebari:
• Este eligibil acest parteneriat?
• Daca proiectul se adreseaza dezvoltarii si furnizarii
de programe de formare profesionala care sa se
adreseze deficitului de competente din diferite
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In conformitate cu ghidul solicitantului,
autoritatile publice locale nu sunt eligibile
pentru aceasta scheme de finantare rambursabila
– a se vedea sectiunea 2.1.1 pag 7-8.
Conform ghidului solicitantului compania este
eligibila daca activitatile propuse in proiect
corespund codului CAEN pe care il aveti.
Sectiunea 2.1.1 pag 8 nota de subsol 8 ultima
precizare.
Parteneriatele si eligibilitatea partenerilor sunt
precizate la sectiunea 2.1.2 pag 9 din ghidul
solicitantului 2004.
In conformitate cu ghidul solictantului 2004,
sectiunea 2.1.3 pag 10, grupurile tinta sunt
„toate nivelurile manageriale din intreprinderi
cat si personalul operativ propriu din
intreprinderile de stat sau private”.
Grupul tinta nu poate fi format din angajatii
IMM –urilor care au ca obiect de activitate
principal codul CAEN in sectoarele definite in

sectoare economice, in ce masura agricultura este un
sector eligibil?
• In ce masura cursurile de formare profesionala se
pot adresa tuturor categoriilor de angajati: lucratori
in comert, sector management, sector financiarcontabil, sector tehnic, resurse umane?
• Cursurile care se organizeaza trebuie sa se adreseze
exclusiv partenerului IMM, sau pot sa participe si
cursanti din alte unitati?
• In ce masura este eligibila plata treinerilor si a
certificatelor de calificare, si daca treinerii trebuie sa
fie angajati ai Centrului de calificare?

sectiunea 2.1.3 pag 12 din ghidul solicitantului.
Agricultura nu este un sector eligibil.
Plata formatorilor (trainer-ii) si costurile
aferente obtinerii certificatelor de calificare pot
fi acoperite din proiect, in functie de
fundamentarea bugetului (anexa B) din ghidul
solicitantului.

36. Daca un IMM a inceput sa construiasca o fabrica de
caramida, iar aceasta va fi functionala in luna
septembrie 2007, in paralel cu lucrarile de
constructie se poate accesa acest program pentru
personalul prevazut in organigrama fabricii?
Mentionez ca proiectul se va derula intr-o zona
defavorizata dar cu traditie in fabricarea de caramida
si este necesara selectarea personalului, evaluarea
potentialului acestuia, instruirea si calificarea.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3 pag.10 eligibilitatea proiectelor,
grupurile tinta sunt “toate nivelurile manageriale
din intreprinderi cat si personalul operativ
propriu”, respectiv, personalul angajat (cu
contract de munca in vigoare).

37. Pot fi companiile private implicate in proiect, daca
nu sunt formatori acreditati? Pot sustine training si
elibera certificate de partcipare ?
Sunt companii care au cateva cursuri acreditate de
CNFPA dar ele in sine nu sunt acreditate, ci numai
programele specifice Standardelor ocupationale.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.1 pag 8, companiile de stat sau
private in cazul in care nu sunt furnizori
autorizati de programe de formare profesionala,
dar doresc să întreprindă măsuri de formare
profesională pentru proprii lor angajaţi, pot
organiza astfel de programme finalizate cu
certificat de absolvire-participare, recunoscute
doar la nivelul companiei (pct b).

38. daca o companie si-a calificat muncitorii necalificati
prin organizarea de catre un furnizor de formare a
unui curs de calificare , beneficiind conform legii
76/2002 de rambursarea a 50% din cheltuieli pentru
20% din personal, poate sa aiba ca activitate eligibila
organizarea unui curs de recalificare pentru acei
angajati care au o meserie fara cautare pe piata
muncii(altii decat cei pentru care a primit banii din
bugetul asigurarilor de somaj)?
multumesc,

Intrebarea nu este clara, nu ne furnizati toate
elementele, pt. a formula un raspuns intemeiat.
Daca, cel putin asa intelegem noi, doriti sa
recalificati personalul propriu in conditiile in
care intreprinderea se restructureaza si
« angajatii au o meserie fara cautare pe piata
muncii », da, puteti sa organizati cursul de
califica/recalificare respectiv.

39. Asociatia Tehimpuls are in statut ca obiect de
activitate furnizarea de training / instruire, dar nu
este furnizor autorizat de programe de formare
profesionala. Asadar, poate aplica in cadrul
programului Dezvoltarea Resurselor Umane pentru
derularea de programe de training / instruire ? In
cazul in care nu poate aplica singur, este eligibil in
parteneriat cu 2-3 universitati care vor da
certificatele de absolvire a cursurilor ?

Din intrebarea dvs. nu reiese daca TEHIMPLUS
(care are in statut ca obiect de activitate
furnizarea de formare profesionala) are un cod
CAEN corespunzator, - a se vedea pag 8 nota de
subsol 8.
In conf. cu ghidul solicitantului 2004, sectiunea
2.1.3 tipul activitatilor, pag.10 nota de subsol 9
se precizeaza conditiile in care furnizaorii de FP
pot organiza si elibera certificate recunoscute la
nivel national.
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40. Societatea in cadrul careia lucrez are ca obiect
principal de activitate cresterea pasarilor, iar printre
obiectele secundare de activitate figureaza si
prepararea produselor din carne, in acest sens
socieatea detinand un abator pentru pasari.
Referitor la programul Phare - Promovarea Capitalui
Uman, v-as ruga sa-mi raspundeti la urmatoarele
intrebari:
1. avand in vedere ca agricultura este sector
neeligibil, putem depune o cerere de finantare prin
programul mai sus mentionat, dar pentru
departamentul vanzari-marketing din cadrul
abatorului, dar pentru departamentul financiarcontabil care deserveste intreaga societate?
2. o firma care va asigura specializarea personalului
nostru este considerata partener, subcontractor sau
asociat?

In conformitate cu ghidul solicitantului, daca
societatea se incadreaza la conditiile de la
sectiunea 2.1.1, pag 7-8 (de ex : companii de
stat sau private, inclusiv IMM si companii mari,
pt. angajatii acestora, unde se pare ca va
incadrati), puteti sa intreprindeti masuri de
formare profesionala pentru proprii angajati, in
parteneriat cu un furnizor de servicii autorizat
pct. a), pag. 8.

41. Doresc sa stiu daca pentru licitatia phare 2004/016772.04.02, este eligibila ca solicitant o societate cu
CAEN 7460 - activitati de investigatie si protectie a
bunurilor si persoanelor.
activitatile proiectului cuprind actiuni de instruire
pentru angajatii societatii, cursuri recunoscute in
institutie.
in speranta unui raspuns cat mai prompt, va
multumesc anticipat.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004
sectiunea 2.1.1, la nota de subsol 8 de la pag 8
sunt precizate codurile CAEN obligatorii pentru
desfasurarea activitatilor de formare : 8042,
7414, 7450. Activitatile proiectului trebuie sa
corespunda codurilor CAEN respective.

42. Am dori sa ne furnizati cateva informatii:
1. - este eligibila formarea in domeniul
managementului de proiect, cu referire la fondurile
structurale?
2. - este eligibila formarea in vederea obtinerii
certificatului ECDL (permis european de utilizare a
computerului) ?
3. - pre-priopunerea trebuie trimisa odata cu
proiectul sau inainte? Daca trebuie trimisa inainte,
pana la ce data?

Intrebarile dumneavoastra (1+2) nu sunt clare.
Nu precizati cine sunt solicitanti si nici grupul
tinta.
Raspunsurile referitoare la eligibilitatea
activitatilor, a solicitantilor si a grupurilor tinta
se gasesc in ghidul solicitantului la sectiunile
2.1.3 si 2.1.1.
La intrebarea 3, da, pre-propunerea va fi trimisa
odata cu cererea de finantare, termen
29.09.2006.

43. Se finanteaza si microintreprinderile?”,

In cazul in care va referiti la faptul daca
microintreprinderile se incadreaza la criteriile de
eligibilitate sectiunea 2.1.1, pag.7-8, raspunsul
de principiu este da. Desigur, cu respectarea
celorlalte conditii de la 2.1.2 si 2.1.3.
In conformitate cu ghidul solicitantului, la
sectiunea 2.1.3 eligibilitatea proiectelor, pag.10
sunt precizate tipurile de activitati care pot fi
finantate prin aceasta schema de finantare
nerambursabila.

44. Va rog sa mi spuneti daca exista o lista cu sectoarele
prioritare in care se pot face proiecte? Daca da unde
se poate gasi?

45. Lucratorii din pensiunile tuiristice sunt eligibili?
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In conf. cu ghidul solicitantului 2004 grupul
tinta il reprezinta personalul angajat din
intreprinderi (de stat, private, IMM etc.). In
principiu, da, cu respectarea prevederilor
ghidului.

46. Societatea noastra Balachin S.A., ar dori sa inainteze
un program de finantare pentru renovarea unei sali
sportive la Universitatea Transilvania, va rugam sa
ne lamuriti in legatura cu proiectul.
Pot sa primesc finantare prin locatie de gestiune a
sali?
Daca in afara de ghidu de finanare mai sunt si alte
cerinte?

In cadrul schemei de finantare nerambursabila
phare 2004 promovarea capitalului uman, in
conformitate cu ghidul solicitantului “renovarea
unei sali sportive” nu reprezinta o activitate
eligibila (a se vedea sectiunea 2.1.3, pag.10).

47. Sunt asociat intr-o fabrica de prelucrare a
materialelor plastice care are angajate aproximativ
200 de persoane.

In conf. cu ghidul solicitantului 2004, puteti
aplica pentru calificarea personalului propriu in
parteneriat cu un furnizor autorizat de formare
profesionala - sectiunea 2.1.2, pag. 9.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa
biroului de informatii (help desk) care
functioneaza la sediul Unitatii de Implementare
a Programului din regiunea dvs.

doresc sa aplic pentru aces program pentru
presonalul fabricii in vederea prefectionarii,
calificarii si specialzarii acestora in diferitele
activitati pe care le presupune activitatea firmei
cine si in ce mod ma poate ajuta in vederea redactarii
documentelor pentru proiect si pentru coordonarea
acestuia?
cine si in ce mod pot gasi institutia care sa furnizeze
pregatirea pentru angajati?
48. Vã rugãm sã ne precizati dacã, grupurile scolare pot
solicita finanþare prin programul-Dezvoltarea
resurselor umane-cursuri de calificare si recalificare.
Dacã este posibil sã solicitãm finantare, unde trebuie
avizate programele?

In conformitate cu ghidul solicitantului,
sectiunea 2.1.1, la pag 7-8, sunt precizate
organizatiile care pot solicita o finantare
rambursabila.
Numai in cazul in care Grupurile scolare, sunt
furnizori de educaţie si formare profesionala
continua a adulţilor sunt eligibile pe aceasta
schema de finanţare, dar nu pentru personalul
propriu.
49. Intrebarea mea este, de unde, de la ce numar de
Puteti sa va adresati biroului de informatii (help
telefon pot obtine informatii despre program in afara desk) de la sediul Unitatii de Implementare a
de Ghidul solicitantului. Am studiat Ghidul si ne mai Prgramului a regiunii Centru cu sediul la Alba
sunt necesare cateva informatii mai detaliate
Iulia.
Sau puteti sa puneti intrebarea in scris la aceasta
adresa:
phare2004capitaluman@amposdru.mmssf.ro
50. Pentru clarificarea cerintelor din Ghidul
solicitantului - Promovarea Capitalului Uman,
Phare/2004/016/772.04.02, va rugam sa ne
raspundeti la urmatoarele intrebari:
1. Recunoasteri de la organizatii precum:
• Asociatia Registrul National al Auditorilor,
organism de certificarea auditorilor si a
cursurilor pentru auditorii sistemelor de
management
• Consortiumul ROCA, Servicii de sprijin
11

In ghidul solicitantului 2004, sectiunea 2.1.1, la
pag 8 nota de subsol 7 se fac toate precizarile
referitoare la acreditatrea furnizorilor de FP, in
conformitate cu legislatia in vigoare din
domeniu.
La aceeasi pagina 8, la nota de subsol 8 sunt
enumarate codurile caen necesare, cu precizarea
« activitatile proiectului trebuie sa corespunda
codurilor CAEN » ceea ce presupune ca, in
functie de activitatea pe care o derulati in

pentru dezvoltarea afacerilor, care evalueaza
furnizorii de servicii de instruire in raport cu
cerintele standardului Investor in People
Sunt valabile pentru considerarea unui furmizor de
servicii drept furnizor autorizat?
2. In cazul in care o firma este implicata in mai mult
de o propunere de finantare nerambursabila in cadrul
acestui program, in regiuni diferite, (de exemplu in
Regiunea Bucuresti-Ilfov ca si partener, iar in
Regiunea Nord-Est ca si subcontractor) pot fi
finantate ambele propuneri?
3. Pentru satisfacerea cerintelor de la nota 8, pag. 8,
o companie comerciala trebuie sa aibe toate codurile
CAEN mentionate (8042, 7414 si 7450) sau unul
dintre ele?
51. 1. Partenerii intr-un proiect care vor sa furnizeze
servicii pentru firme trebuie sa fie autorizati pe
anumite cursuri de catre AJOFM fiecare in parte sau
doar unul dintre ei?
2. Un solicitant - firma de productie- care vrea sa-si
faca cursuri pentru proprii angajati, trebuie sa aiba
codul CAEN 8042 in actul constitutiv?
3. O firma de consultanta cu codurile CAEN 8042,
7414, 7450 dar care nu este autorizata de AJOFM,
poate sa faca cursuri interne pentru alta firma
(amandoua fiind partenere in proiect) si la care sa
acorde diploma de participare
4. La datele financiare de la subcapitolul 4.1.1. avem
cateva rubrici care nu le intelegem, si anume:
- veniturile nete sau echivalentul - este vorba despre
PROFITUL firmei?
- situatia financiara finala sau bugetul - ???? - nu
inteleg despre ce este vorba
La documente care trebuie prezentate la etapa de
precontractare este trecut la punctul 1, pag. 22 din
ghid, "Extras de cont emis de Administratia
teritoriala fiscala" ca nu exista datorii. Trebuie
clarificata aceasta cerinta pentru ca in prezent
Administratia fiscala emite doar "certificat de
atestare fiscala" in care se atesta lipsa datoriilor.

proiect, trebuie sa aveti codul CAEN
corespunzator (nu toate concomitent).
La pctul 2) in principiu, da, cu respectarea
tuturor prevederilor ghidului.

52. Vreau sa va intreb care din cele doua sesiuni de
proiecte:
Linia de buget PHARE/2004/016-772.04.02
Referinţă: 02 Data limită pentru depunerea ofertelor:
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Va adresati linia de buget phare/2004/016772.04.02 referinţă: 02 data limită pentru
depunerea ofertelor: 29.09.2006

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004
1. Avand in vedere prevederile referitoatoare la
eligibilitatatea partenerilor din ghid (2.1.2), este
suficient ca doar unul dintre parteneri sa fie
autorizat pentru programul ce se va derula,
urmand ca certificatele de absolvire sau de
calificare sa fie eliberate cu antetul respectivului
partener autorizat.
2. In cazul angajatorilor, autorizarea in
conditiile OG 129/2000 pentru formarea
salariatilor proprii nu este obligatorie.
In conformitate cu nota de subsol 8, pag. 10,
„solicitantul sau cel putin unul dintre parteneri
trebuie sa aiba activitatile din proiect incluse in
documentele statutare...”. In situatia dv., firma
care doreste sa isi instruiasca singura proprii
angajati trebuie sa aiba codul CAEN 8042
inscris in documentele statutare.
3. Daca doreste finantare Phare pentru aceasta
activitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de
eligibilitate.
Cel putin un partener trebuie sa fie autorizat, in
cazul in care se doreşte/propune prin proiect ca
diplomele sa fie recunoscute la nivel naţional.
Datele financiare solicitate din cadrul sectiunii
4.1.2. se gasesc in bilant, iar pentru ONG in
raportarile anuale si trebuie completate astfel:
- col.1: cifrele (datele) din „Contul de profit si
pierderi” linia „Venituri totale (09 +40+52)”,
linia 17 din „Rezultatul extraordinar”
- col. 2: „profitul net (rd.58-59-60-61)” linia 21
din cap. „Contul de profit si pierderi.
- col.3: linia „profituri brute (56-57)” linia 18
- col.4: capitalul social subscris.

29.09.2006
Linia de buget PHARE/2004/016-772.04.02
Referinţă: 01 Data limită pentru depunerea ofertelor:
13.09.2006
ar putea permite ca activitate eligibila organizarea de
cursuri operare PC pentru persoanele condamnate in
scopul unei mai bune reintegrari sociale a
detinutilor!
53. In COR meseria se numeste "Asamblator montator
profile de Al si geam termopan".
Intrebare: Putem sa scriem un proiect pentru
activitatea de
" Dezvoltare de standard ocupational" pentru
Asamblator montator profile de PVC si geam
termopan?

Standardele trebuie dezvoltate pentru ocupatii
existente. Altfel, demersul ar trebui inceput cu
introducerea unei noi ocupatii in COR.
In cazul prezentat nu cred ca este necesara
introducerea unei noi ocupatii. O persoana care
lucreaza cu profile din aluminiu, poate lucra si
cu profile de pvc sau lemn stratificat. Sunt
aceleasi competente, doar materialul este diferit,
ceea ce duce rezultatul proiectului in afara
controlului echipei de proiect.
De aceea, poate ca ar fi util sa scrieti proiectul
pt. "asamblator montator profile de al si geam
termopan", avand in vedere ca nu exista inca
standard pentru aceasta ocupatie, care se
regaseste in COR.

54. Nu gasesc publicate in pagina dv. întrebările şi
răspunsurile relevante;
55. IN LEGATURA CU PROIECTUL DE
FINANTARE A FORMARII PROFESIONALE A
ANGAJATILOR, AM OBSERVAT CA ATUNCI
CIND companiile de stat sau private, inclusiv IMMurile ºi companiile mari, nu sunt furnizori acreditaþi
de programe de formare profesionalã, dar doresc sã
întreprindã
mãsuri de formare profesionalã pentru proprii lor
angajaþi, în cadrul acestei scheme de finanþare,
atunci acestea: pot organiza programe de formare
profesionalã, finalizate cu certificat de absolvireparticipare ce sunt recunoscute doar la nivelul
companiei.
M-AM ADRESAT LA CNFPA, SI NU AM PRIMIT
NICI UN FEL DE RASPUNS LA INTREBAREA:
CE CONDITII AR TREBUI SA INDEPLINEASCA
O SOCIETATE COMERCIALA PRIVATA CARE
doreste sa organizeze astfel de cursuri, respectiv cu
recunoastere doar in cadrul unitatii solicitante?
Mai precis, cumva unitatea respectiva trebuie sa
respecte regulile de autorizare ca si la autorizarea
furnizorilor de formare sau nu?Care este dovada,
catre dvs, a faptului ca unitatea a desfasurat astfel de
cursuri? Doar un certificat de participare emis de
unitatea solicitanta?
56. Intrucat nu suntem acreditati conform OG 129/2000
si HG 522/2003 si intentionam sa organizam sesiuni
13

Se publica cf ghidului, cu 11 zile inainte de
(deadline) data limita de depunere a ofertelor.
Legislatia formarii profesionale a adultilor,
respectiv og 129/2000 si toate actele normative
subsecvente, nu prevede conditii specifice ce
trebuie indeplinite de angajatori la organizarea
programelor de formare pentru salariatii proprii.
Angajatorii sunt cei care stabilesc tematica,
duratele, modul de organizare, s.a.m.d. In
functie de propriile nevoi si de competentele
existente si cele ce se doresc a fi obtinute prin
respectivul program de formare a salariatilor
proprii. Insa, avand in vedere ca este vorba de o
activitate care are totusi o finalitate si
recunoastere, chiar la nivelul intreprinderii,
consideram ca in statutul respectivei organizatii
ar trebui sa se regaseasca activitati de formare .

In conformitate cu ghidul solicitantului Phare
2004, daca sunteti furnizori de FP, si doriti sa

de formare pentru angajatii altor intreprinderi de stat
sau private, dorim sa stim daca suntem eligibili in
cadrul Licitatiei Promovarea Capitalului Uman2004.

eliberati diplome recunoscute la nivel national,
trebuie sa indepliniti condiile privind
acreditatrea in conf cu legislatia romaneasca in
domeniu – a se vedea nota de subsol nr. 7, pag 8
sectiunea 2.1.1.

57. As vrea sa va intreb daca proiecte pentru formatori
comunitari sunt eligibile pentru aceasta linie de
finantare?
58. Urmarind instructiunile din Ghidul Solicitantului, in
vederea intocmirii documentatiei pentru obtinerea
unei finantari nerambursabile va rugam sa ne
specificati daca in cazul in care firma este
inregistrata in Bucuresti (unde se va depune si
dosarul) putem obtine finantarea pentru personalul
puntelor de lucru Navodari, respectiv Ploiesti.
59. Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite
daca cursurile de formatori sunt eligibile pe
Programul PHARE 2004-Coeziune Economica si
Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane –
Promovarea Capitalului Uman.

Formarea de formatori nu este activitate
eligibila in aceasta schema de finatare
nerambursabila.
In conformitate cu ghidul solicitantului Phare
2004, sectiunea 2.1.3, pag. 10, localizare,
grupurile tinta si activitatile proiectului trebuie
sa fie localizate in regiunea unde va fi depus
proiectul.

60. Sunt eligibile activitatile care au in vedere cursarea
angajatilor din cadrul: hoteluri, restaurante,
jandarmerie si gardieni publici ?

Primele 2 activit da, jandarmi si gardieni
publici, nu, sunt activit ne-eligibile de la categ
« administratie publica si aparare », pag 12 din
ghid.
In conformiate cu ghidul solicitantului 2004,
desi activitatea propusa este eligibila, grupul
tinta, asa cum rezulta din intrebarea dvs, se
incadreaza la categoria “administratie publica”
si nu reprezinta un grup eligibil in cadrul acestei
scheme de finantare nerambursabila (pag 12 din
ghid).

61. In cadrul Convenţiei de cooperare dintre judeţul
Bacău şi Regiunea Limousin(Franţa ), una din axele
de colaborare se referă la formarea specialiştilor în
domenii de interes comun, incluzându-se protectia
mediului şi apa. Ţinând cont de faptul că la Limoges
există Oficiul Internaţional al Apei cu departamente
ale protecţiei mediului, având cei mai renumiţi
specialişti în domeniu, putem profita de aceştia
pentru formarea personalului din judeţul Bacău care
lucrează în domeniul mediu şi apă. Din acest motiv,
căutăm finanţarea unui proiect care să vizeze
instruirea in domeniul mediului (norme,
management, schimburi de bune practici, controlul
calităţii) şi ne-am gândit că ar exista o oportunitate
prin acest program Phare (Promovarea Capitalului
Uman). Citind în Gidul solicitantului eligibilitatea
solicitantului sau a beneficiarilor, nu ştim dacă
poate fi agreată, fie ca solicitant sau ca brneficiar, o
societate comerciala pe acţiuni a cărui acţionar
majoritar este administraţia publică locală , respectiv
CJ şi CL-urile mai multor localităţi, în rest sunt
acţionari privaţi.
Venim cu rugămintea să ne lămuriţi dacă o astfel de
societate poate fi solicitant, in cadrul programului Promovarea Capitalului Uman.

In conformitate cu ghidul solicitantului Phare
2004 promovarea capitalului uman, sectiunea
2.13., pagina 10, formarea de formatori nu este
o activitate eligibila in cadrul acestei scheme de
finantare nerambursabila.

62. S.C. TERRAMOLD S.R.L. este furnizor autorizat de Autorizarea in conditiile OG 129/2000 se
formare profesională pentru cursuri de calificare
acorda pentru fiecare ocupatie sau calificare
pentru muncitori. Proiectul pe care vrem sa il
pentru care se solicită autorizarea, fara sa se
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propunem spre finantare are si o activitate de
perfectionare pentru ingineri si manageri. Cum
trebuie sa procedam, avand in vedere ca nu suntem
autorizati de CNFPA pentru cursuri de perfectionare:
ne autorizam in cadrul proiectului, previzionand de
acum cheltuielile si activitatile aferente sau putem
tine astfel de cursuri, eliberand diplome de
participare cu antetul nostru?

63. In vederea pregatirii documentelor pentru proiectul
Phare promovarea capitalului uman, va rog sa
clarificati daca CV-urile echipei de proiect si ale
expertilor trebuie prezentate inca din prima faza a
depunerii proiectului (asa cum se prevede la pagina
15 din Ghid - si in romana si in engleza) sau vor
trebui prezentate in etapa de verificare a eligibilitatii
solicitantului si a partenerilor (fiind documente
suport - pagina 21 din Ghid). In cazul in care trebuie
prezentate de la inceput, ele vor insoti cererea de
finantare, fiind multiplicate (1 original si 3 copii) sau
vor putea fi anexate separat?
64. Am dori sa depunem un proiect in cadrul apelului
deschis pentru propuneri de proiecte intitulat
:Promovarea Capitalului Uman”. Dupa citirea
Ghidului Solicitantului si a formularului de Licitatie,
am ramas cu anumite nelamuriri pe care as dori sa le
lamuriti.
1. Prima nelamurire este legata de actele care
trebuie atasate Cererii de finantare. In ghid se
scrie ca toate actele vor trebui trimise doar
pentru proiectele care vor fi selectate si
evaluate. Aceasta inseamna ca langa cererea de
finantare propriu zisa , buget, matricea logica si
declaratia solicitantului nu mai trebuie incluse
alte acte???
2. In ghid se specifica clar ca nu este eligibila
contributia in natura, dar in cererea de finantare
la punctul 4 Surse de finantare ne cere sa
specificam contributia in natura. Cum se
procedeaza in acest caz???
3. Judetul Salaj face parte din Regiunea de NordVest? In ghid, la prezentarea regiunilor, acest
judet lipseste din lista. Este vorba cumva de o
greseala sau judetul Slaj nu mai poate fi inclus
in astfel de proiecte?
4. Raspunsul de la Dvs va aparea doar pe site sau il
veti trimite si pe email la adresa de mai sus? Am
cautat in link-ul care apare in ghid, dar nu am
gasit inca nimic care sa ma ajute. Este posibil
san u va fi intrebat inca nimeni.
65. Va rugam sa ne clarificati urmatorele aspecte legate
de eligibilitate si parteneriate:
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faca precizari daca la respectivele programe
participa muncitori sau ingineri. Se stabilesc
numai conditiile minime de acces. Pentru a
indeplini conditia de eligibilitate pentru
participarea la licitatia deschisa pentru Phare
2004 - promovarea capitalului uman, furnizorii
de formare trebuie sa fie autorizati pentru
programul pe care il vor desfasura.
In conformitate cu ghidul solicitantului, la
sectiunea 2.1.4 costuri directe eligibile, pag. 14
sunt precizate « costurile pt. Autorizari legale
.. » linia de buget 6.3
In conformitate cu ghidul solicitantului, CVurile trebuie prezentate oricum (se precizeaza la
pag. 15).
Dvs. trebuie sa respectati prevederea de la pag.
21, asa cum ati observat…dar, este prefersbil
daca trimiteti CV-urile de la inceput.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004, la
sectiunea 2.2.1, pag 15 sunt specificate in mod
expres actele care trebuie trimise la inceput,
urmand ca, in cazul in care ati fost selectat
provizoriu (pag. 21 pct. 2.4) sa trimiteti si
documentele enumerate la respectiva pagina
(21). Facem mentiunea ca CV-urile echipei de
proiect si ale expertilor este preferabil sa fie
prezentate din prima faza, odata cu cererea de
finantare.
Trebuie sa specificati contributia in natura cf.
Pct 4, aceasta nu se evalueaza.
Da, jud Salaj, face parte din regiunea Nord vest,
si se primesc proiecte.
Raspunsurile vor apare si pe site, cu 11 zile
inainte de deadline.

In conf. cu ghidul solicitantului 2004, sectiunea
2.1.2 pag. 9, furnizorii care dezvolta programme

daca un partener al aplicantului are CAEN CAEN:
8042 (Alte forme de educaţie), 7414 (Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management) şi 7450
(Recrutarea şi plasarea forţei de muncă). dar nu este
un furnizor acreditat de formare profesionala
conform Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, poate
dezvolta si furniza programe de instruire?
Companiile care isi desfasoara activitatea in
distributia alimentelor si produselor alimentare sunt
eligibilile ca si aplicanti?
Companiile care isi desfasoara activitatea in
distributia medicamentelor si a produselor sanitare
sunt eligibile ca si aplicanti?
66. poate depune o aplicatie ca aplicant principal si in
care activitatile sa se desfasoare in regiunea de
dezvoltare SE in conditiile in care ghidul
solicitantului prevede ca „Solicitantul sau partenerul
trebuie să aibă sediul înregistrat în regiunea unde se
depune cererea de finanţare”

de instruire trebuie sa fie autorizati conform
legislatiei in vigoare (pag.8 nota de subsol 7)
daca diplomele pe care le elibereaza doresc sa
fie recunoscute la nivel national.
In privinta pct.2 si 3, da, companiile din
sectoarele mentionate de dv. sunt eligibile ca
aplicanti.

Daca intrebarea se refera, asa cum se intelege
din mesajul dv., la situatia in care solicitantul
este intr-o regiune si activitatile proiectului in
alta regiune, raspunsul, asa cum ati observat si
dvs. este cel din ghid, sectiunea 2.1.3 localizare.
« grupurile tinta, beneficiarii finali si activitatile
proiectului trebuie sa se desfasoare in regiunea
unde va fi depus proiectul. »

67. Societatea noastra - SC Micro Creatis SRL Calafat este o IMM care are inscrisa in statut activitatea cod
CAEN 8042 "Alte forme de invatamant". Va rugam
sa ne precizati daca suntem eligibili pentru a primi o
finantare nerambursabila prin programul Phare 2004
Coeziune Economica si Sociala, pentru un proiect
care propune organizarea unor cursuri de initiere in
utilizarea calculatoarelor pentru cetatenii
municipiului, in parteneriat cu Casa de Cultura a
Mun. Calafat. Mentionam ca nu suntem acreditati de
Ministerul Educatiei si Cercetarii.

In conformiate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.2, pag 9, solicitantii (daca nu sunt
autorizati) trebuie sa actioneze in parteneriat cu
un furnizor autorizat de programe de FP.
De asemenea, grupul tinta este mentionat la
sectiunea 2.1.3: „toate nivelurile manageriale
din intreprinderi (...), cat si personalul operativ
propriu din intreprinderile de stat sau private.
Sintagma "cetatenii municipiului" este prea
generala.

68. 1 . În cadrul criteriilor de eligibiliate a solicitanţilor,
secţiunea 2.1.1, apar universităţile ca potenţiali
solicitanţi ai finanţării nerambursabile. Având în
vedere activităţile neeligibile enumerate în secţiunea
2.1.3, în ce condiţii universităţile pot propune un
proiect în cadrul acestui program?
2. Având în vedere paragraful din secţiunea 2.1.3,
sectoarele neeligibile enumerate la pagina 12 din
Ghidul Solicitantului, pot aplica pentru finanţare
agenţiile şi firmele din domeniul media şi
publicitate?
3. Care sunt categoriile de angajaţi din sectorul „Alte
activităţi de servicii colective, sociale şi personale"
pentru care, activităţile ce îi implică pe aceştia, nu
sunt eligibile?
4. Având în vedere criteriile de eligibiliate ale
solicitanţilor prezentate la pagina 7 din Ghidul
Solicitantului,
secţiunea
2.1.1,
Consiliile
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1. In conf. cu ghidul solicitantului 2004
sectiunea 2.1.1 universitatile sunt eligibile pt
aceasta schema.
2. Se pare ca faceti confuzie intre eligibilitatea
solicitantilor 2.1.1 si eligibilitatea proiectelor
2.1.3.
Firmele din media si publicitate nu se regasesc
pe lista de la 2.1.1 pag.7 -8)
3. Codul CAEN la "alte activitati de servicii
colective, sociale şi personale" cuprinde
urmatoarele activitati:
1. Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate;
salubritate şi activităţi similare
2. Activităţi asociative diverse
3. Activităţi recreative, culturale şi sportive
4. Alte activităţi de servicii personale
5. Activităţi ale personalului angajat în

Locale/Judeţene şi/sau instituţiile subordonate
acestora pot accesa o finanţare nerambursabilă în
cadrul acestui program?
5. În cazul în care o companie/instituţie dezvoltă şi
furnizează programe de formare profesională şi
instruire pentru un alt organism, finalizate cu
certificate ce sunt recunoscute doar la nivelul
companiei beneficiare ale acestor programe , este
necesar ca furnizorul de instruire să fie autorizat?
6. Dacă un solicitant care nu intenţionează să
dezvolte cursuri de instruire, ci doreşte, conform
tipurilor de activităţi eligibile, să primească
„Asistenţă şi consultanţă companiilor interesate de
dezvoltarea resurselor umane prin diverse activităţi
cum ar fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a
resurselor umane, evaluarea nevoilor de instruire,
planuri de formare, schimburi de bune practici în
domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv
stabilirea de reţele, modele de mentorat" are nevoie
de un furnizor de instruire autorizat sau este suficient
un partener specializat în domeniul resurselor
umane?
7. În cadrul secţiunii 2.1.1 Eligibilitatea
solicitanţilor, alin. (1), punctul b) se specifică faptul
că solicitanţii „[... ] pot organiza programe de
formare profesională, finalizate cu certificat de
absolvire-participare ce sunt recunoscute doar la
nivelul companiei". În secţiunea 2.1.2 Parteneriate
şi eligibilitatea solicitanţilor, paragraful al doilea, se
menţionează: „În cazul în care solicitanţii nu sunt
furnizori autorizaţi de programe de formare
profesională, corespunzător secţiunii 2.1.1 (1) de
mai sus, ei trebuie să acţioneze în parteneriat cu
unul sau mai mulţi astfel de furnizori de servicii,
corespunzător
obiectivelor
şi
activităţilor
proiectului." În acest caz, solicitantul care nu este
furnizor acreditat de programe de formare
profesională, şi care intenţionează organizarea de
programe de formare profesională, finalizate cu
certificat
de
absolvire-participare
ce
sunt
recunoscute doar la nivelul companiei, TREBUIE să
acţioneze în parteneriat cu unul sau mai mulţi astfel
de furnizori autorizaţi?
8. Dacă un solicitant va depune mai mult de o
propunere de finanţare, toate dovedind că respectă
criteriile şi condiţiile impuse în cadrul licitaţiei, sub
ce considerent nu i se va putea acorda mai mult de o
finanţare nerambursabilă respectivului aplicant?
9. La secţiunea 2.4 Prezentarea documentelor suport
pentru propunerile de proiect selectate provizoriu ,
este solicitat Statutul sau contractul de asociere al
organizaţiei şi al fiecărei organizaţii partenere.
Aceste documente se pot prezenta în COPII
CONFORM CU ORIGINALUL sau obligatoriu în
COPII LEGALIZATE?
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gospodării personale
6. Activităţi desfăşurate în gospodării private,
de producere a bunurilor destinate consumului
propriu
7. Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii
pentru scopuri proprii
8. Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor
extrateritoriale.
Cat despre categoriile de angajati, sunt toti cei
care lucreaza in aceste sectoare.
4. Nu pot accesa.
5. In conf cu ghidul, sectiunea 2.1.1 pag 8 „cand
companiile de stat sau private…..nu sunt
furnizori acreditati de formare profesionala, dar
doresc sa intreprinda masuri de FP pentru
proprii angajati, b) pot organiza programe de fp
finalizate cu cetificate de absolvire-participare
ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei”.
6. Acum nu mai este clar daca sunteti solicitant
sau beneficiar. Desigur este vorba aici de
„activitati eligibile”.
7. Am raspuns mai sus, la pct. 5, care este
situatia pentru instruirea propriilor angajati”.
8. Conform prevederilor din ghid.
9. Pagina 21 copie legalizata!

69.

1.

Organizaţiile neguvernamentale de interes
public, create de Consiliul Judeţean (gen
agenţiile de dezvoltare judeţene) pot cere
bani pentru trainingul personalului propriu?
2. Dacă răspunsul este afirmativ, trebuie să aibă
parteneri furnizori de training? Aceştia pot fi
plătiţi din program?
3. Este concurs de proiecte sau primul venit
primul servit? Evaluarea cererilor trimise se
face în ordinea primirii sau toate odată după
deadline?
4. Documentaţia suport şi de sprijin se depun
până la termenul limită, 13 septembrie, sau
înainte de contractare (după preselecţie).

1. Nu furnizati suficiente informatii referitoare
la statutul dvs; daca va incadrati in lista de
solicitanti eligibili de la sectiunea 2.1.1,
trebuie sa respectati si prevederile sectiunii
2.1.3. privind grupurile tinta. Personalul
angajat in alte entitati decat intreprinderile
private sau de stat nu este cuprins in lista
grupurilor tinta.
2. In anexa B «bugetul proiectului» sunt
prevazute toate cheltuielile eligibile
3. Termenul limita de primire a solicitarilor
este 29.09.2006t. Dupa acest termen se
evalueaza toate proiectele.
4. Toate informatiile despre acest subiect le
puteti citi la sectiunea 2.3 pag 17. Mentionam
ca CV-urile echipei de proiect si expertilor
cheie este preferabill sa se depuna in prima
faza, odata cu cererea de finantare.
In conformitate cu ghidul solicitantului,
70. Va rog sa imi mai clarificati urmatoarele aspecte:
- in conditiile in care o companie are sediul central la sectiunea 2.1.1 pag 8 solicitantul sau partenerul
Cluj(zona Nord Vest) poate aplica la Tg. Mures(zona trebuie sa aiba sediul inregistrat in regiunea
unde se depune cererea de finantare. Seminariile
centru) unde are o filiala inregistrata ca punct de
pentru clarificari se organizeaza si vor fi
lucru?
anuntate pe website.
- la ce capitol bugetar se trec salariile echipei de
traineri/consultanti/pshologi care asigura instruirea? Pentru informatii tehnice va puteti adresa
helpdesk-ului din regiunea dvs.
La cap 1.1 - pers tehnic sau la cap 5?
- cheltuielile de cu masa participantilor la cursuri se
trec la pct 1.3.3 participanti la seminarii sau la pct
5.7 costul conferintelor?
- unde se pot trece chelt cu cazarea trainerilor?
- la transport local(pct 2.2) se pot trece chelt cu
trenul, masina ale trainerilor care sustin cursurile sau
la pct 4.1 costuri vehicole(pentru benzina)?
- daca multiplicam in cadrul companiei cursurile se
trec chelt la pct 6.2 materiale de instruire sau in alt
loc? daca multiplicam cursurile la alta firma trecem
chelt la pct 5?
- la pct 4.4 alte servicii - putem trece o cota parte din
factura de telefon, incalzire si electricitate pentru
birou?
- chelt de diseminare informatii(conferinte de presa)
- elaborare materiale, multiplicare, inchiriere sali,
apa si cafea pentru invitati - privind proiectul se trec
la pct 5.8 costuri privind vizibilitatea sau la pct 5.7
cost conferinte?
Pentru moment ar fi suficient.
Se mai organizeza seminarii pentru clarificari
aspecte din proiect in conditiile in care de anul
acesta vor fi alte proceduri de monitorizare a
cheltuielilor- datorita noilor reglementari
introduse(asa ni s-a spus cand s-a facut lansarea
programului pe zona Bucuresti Ilfov).
71. In ghidul Phare 2004 -Promovarea capitalului uman,
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Nu se aplica la aceasta schema de finantare

nu se mai specifica nimic in legatura cu regula
cumulativa,dar in Regulamentul Comisiei Europene
69/2001 art 87-88 spune ca: ca aceasta prevedere
trebuie aplicata si nu a fost abrogata de nici un alt
regulament.Avand in vedere cele mentionate mai sus
va rugam sa ne precizati daca trebuie luata in
considerare sa nu aceasta regula .
72. Doresc sa stiu daca in cadrul sesiunii de programare
pentru promovarea capitalului uman, cu termenul
limita de depunere a cererii de finantare in 13
septembrie 2006 urmatorul tip de proiect este
eligibil:
- program de instruire pentru angajatii unui institut
de cercetare cu statutul de societate comerciala
- instruirea ar urma sa fie realizata de catre o
universitate din strainatate
- in acest caz universitatea ar trebui sa fie cooptata ca
partener in proiect?

nerambursabila.

73. In the case of a proposal to which participate, except
from the applicant, one partner, is it possible that the
project manager comes from the partner and not
from the applicant?
Furthermore, I would like to ask you what is allowed
regarding the remaining persons of the project team:
Is it possible that members of the project
management team come from both the applicant and
the partner?

According to the guidelines for grant applicants
responding to the open call for proposal 2004
“Promoting Human Capital”, point 2.1.2
partnership and eligibility of partners, “the
management of the project is the applicant’s
responsibility”.
Also, the applicant’s partners participate in the
action implementation.

74. VA rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari,
pentru programul – promovarea capitalului uman :
1.un actionar are mai multe firme. Poate depune mai
multe proiecte, fiind solicitanti diferiti.Poate fi
afectat de faptul ca se finanteaza numai o propunere
?
2. sunt eligibile cheltuielile cu deplasarea unor
cursanti romani care sa efectueze stagii de pregatire
in Germania ?
3.poate fi inclus in echipa de implementare o
persoana din afara firmei ? Partenerul poate fi inclus
in echipa de implementare ?
4.Se pot efectua cursuri de catre o intreprindere care
are in statut codul 8042, dar nu are cursul acreditat
de CNFPA ? este depunctat pentru acest aspect ?

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3, pag.12 "un solicitant poate
depune mai multe propuneri de finantare. Unui
solicitant nu i se poate acorda mai mult de o
finantare nerambursabila in cadrul acestei
licitatii deschise". La aceeasi sectiune, pag 12
urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile:
"vizite de studii in strainatate sau orice alta
activitate care implica costuri internationale de
calatorie". La sectiunea 2.1.2 "partenerii
solicitantului participa la implemetarea
activitatilor proiectului. Partenerii trebuie sa
satisfaca aceleasi criterii de eligibilitate ca si
soliciantii". Daca intreprinderea organizeaza
cursuri pentru proprii angajati (cu certificate de
absolvire/participare recunoscute la nivelul
companiei" pag 8, raspunsul este afirmativ.

75. Angajatii firmei pot fi trimisi la specializari
organizate de firme specializate ? poate primi
finantare firma care ii trimite?

A se vedea si prevederile de la sectiunea 2.1.1
(1) respectiv "solicitantii trebuie sa fie direct
responsabili de pregatirea si managementul
proiectului ..sa nu actioneze ca intermediari"
In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.1 (1) pag 7, indepliniti criteriile de
elibilitate « furnizori de educatie si formare
profesionala a adultilor ». In conf. cu 2.1.2,

76. 1. Daca putem actiona in parteneriat cu o firma de
consultanta, ce are in statut unul din codurile CAEN
solicitate, in vederea depunerii unei cereri de
finantare pe un proiect care se adreseaza angajatilor
19

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3 pag. 12 la: „Urmatoarele tipuri
de activitati nu sunt eligibile” sunt enumerate
activitatile care au in vedere angajatii din
urmatoarele sectoare, unde se regaseste si
domeniul "cercetare - dezvoltare". Deci grupul
tinta nu este eligibil in cadrul acestei scheme de
finantare nerambursabila.

intreprinderilor de stat sau private din zona noastra
(nu angajatilor proprii). Asta presupune, mai intai,
efectuarea unei cercetari de piata pentru a identifica
potentialii beneficiari ai cursurilor pe care dorim sa
le organizam in comun, receptionarea feedback-ului
acestor intreprinderi si, in caz ca exista solicitari,
completarea Cererii de Finantare. Ne propunem, prin
acest proiect, cursarea gratuita a unui anumit numar
de persoane angajate, finantarea fiind destinata
asigurarii logisiticii si slalariilor celor 2 parteneri.
2. In cazul in care ideea de la pct. 1 nu este
eligibila, societatea noastra poate incheia un
parteneriat cu 2-3 firme din zona noastra, carora sa le
furnizam programe de formare profesionala pe
parcursul proiectului ? In acest caz, noi vom fi
solicitantul principal sau una din societatile cu
care s-a incheiat parteneriatul ?
3. Ce variante de parteneriat exista in vederea
depunerii unei Cereri de Finatare pe acest proiect ?
77. Sediul social al firmei este Bucuresti, inregistrat la
Registrul Comertului. Avem Agentii (Iasi, Oradea,
Arad, Constanta, Giurgiu) care nu au personalitate
juridica, dar sunt inregistrate la registrul comertului
din orasele in care activeaza, conform legii, cu statut
de sucursale. Aproape toate raportarile legate de
activitatea lor se fac la Bucuresti (mai putin plata
unor taxe si impozite care, tot conform legii se fac pe
plan local). In aceste locatii activeaza cca. 1000
angajati. Dupa integrare, activitatea din aceste
agentii se va reduce cu cca. 60% (activitatea de baza
fiind cea de comisionar vamal, pe relatia UE ) Neam luat masuri de a infiinta noi activitati, dar ar
trebui recalificat mare parte din personal pentru a nu
fi nevoiti sa facem restructurai masive si sa angajam
(eventual) acelas numar de personal.
Intrebarea noastra este urmatoarea: unde putem
depune proiectul (sau proiectele) pentru a beneficia
de instruire profesionala un numar cat mai mare din
angajatii nostri, pentru ai putea mentine in firma?
78. Firma de productie publicitara pe care o reprezint
este interesata in obtinerea unor fonduri
nerambursabile Phare pentru promovarea capitalului
uman.
Principala activitate a firmei SC XTEL COM SRL
este in conformitate cu codul CAEN 7740 si anume
publicitate. Restul activitatilor corespund codurilor
CAEN 2214; 2223; 2231; 5263; 7414; 9211; 2215;
2224; 2232; 7222; 9231; 2222; 2225; 2233; 7230;
7482. In capitolul 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor:
proiecte pentru care poate fi facuta o cerere de
finantare nerambursabila, partea cu: activitati care
nu sunt eligibile, sunt trecute si activitati distractive,
culturale si sportive (inclusiv media si publicitate).
Intrebarea mea este: corespundem criteriilor de
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puteti actiona individual sau in parteneriat cu alt
solicitant eligibil, de ex. o companie care
doreste sa intreprinda masuri de FP pentru
proprii angajati.

In conformitate cu ghidul solicitantului trebuie
sa respectati, concomitent 2 conditii, respectiv:
prevederile de la pct 2.1.1, pag 8 « solicitantul
sau partenerul trebuie sa aiba sediul inregistrat
in regiunea unde se depune cererea de
finantare » si de la pag. 10 : localizare
« activitatile proiectului trebuie sa fie localizate
in regiunea unde va fi depus proiectul ».

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
codurile CAEN pe care le aveti nu corespund
codurilor CAEN obligatorii de la sectiunea
2.1.1 pag. 8 nota de subsol 8. Firma reprezentata
de dv. va trebui sa actioneze in parteneriat cu un
furnizor autorizat de formare profesionala, iar
grupurile tinta sa fie din randul celor mentionate
in sectiunea 2.1.3.
De asemenea sectiunea 2.1.3 precizeaza tipurile
de activitati care nu sunt eligibile (pentru
angajatii din media si publicitate).

eligibiliate?
79. Snutem interesati de linia dvs de finantare cu termen
limita
13 sept. 2006 pt. a aplica cu un proiect. deoarece pe
site-ul finantare.ro nu am gasit decat documentele in
format PDF, va rugam sa aveti amabilitatea de a ni le
trimite si in format Word pt. a le putea completa
corespunzator.
80. Asociatia de Dezvoltare Economico Sociala
(ADES), furnizor acreditat de programe de formare
profesionala, din Curtea de Arges doreste sa
acceseze fondurile Phare 2004 CES -Promovarea
Capitalului Uman. Va rugam sa aveti amabilitatea de
a ne raspunde la cateva intrebari, astfel:
- ghidul prevede ca unui solicitant i se poate acorda
finantare din aceste fonduri o singura data (punctul
2.1.3 din ghid). In aceste conditii putem accesa
aceste fonduri, ca beneficiar, pe un proiect si mai
putem fi parteneri pe mai multe proiecte?
- una dintre companiile care doreste sa califice
personalul folosind aceste fonduri are datori
reesalonate si se afla in grafic cu ratele reesalonate.
Poate accesa aceste fonduri (ca partener, ca
beneficiar)?

Pe site, trebuie sa va pozitionati cursorul pe
descarcare anexe, se afiseaza toate anexele in
format word, si aveti optiunea sa le salvati in
calculator.

81. La punctul 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor se
precizeaza ca “
IMM-urile care nu sunt furnizori acreditati de
programe de formare profesionala ... trebuie sa
actioneze in parteneriat cu unul sau mai multi
asemenea furnizori”
Suntem firma de consultanta si avem in statut
codurile CAEN 7414, 8042. Nu suntem furnizori de
formare profesionala acreditati dar dorim sa
propunem un proiect prin care sa ne acreditam ca si
furnizor de formare profesionala pentru un program
de initiere “ Formator- Manager IMM” (cod COR
241205).In aceasta situatie este necesar sa avem un
partener in proiectul propus, care sa fie autorizat deja
in acest domeniu? (de ex. Universitatea Craiova-Fac
de Economie si Adm Afacerilor sau CCI Oltenia)
82. In cadrul firmei noastre avem angajate o persoana
peste 45 ani si un proaspat absolvent de inv superior
pentru care exista incheiate conventii cu AJOFM in
baza legii 76/2002. Aceste persoane nu vor fi
implicate in proiectul propus si activitatile acestui
proiect nu se refera la aceste tipuri de facilitati.
In aceste conditii suntem eligibili in cadrul
programului de “Promovarea Capitalului Uman
Phare/2004/016-772.04.02” ?
83. In cadrul unui parteneriat, in care solicitant este un
imm si partener este un furnizor de formare
profesionala, cum se va plati costul serviciilor de
formare prestate de partener – pe baza de factura
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In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.2 se precizeaza conditia de
actiune in parteneriat pt. organizatiile care nu
sunt acreditate ca furnizori de FP. Exista
posibilitatea sa va acreditati, in cadrul acestei
scheme de finantare - a se vedea punctul 2.1.4
costuri directe eligibile, ultima precizare
(pag.14), dar pentru inceput, este mai bine sa
actionati in parteneriat, pt. a indeplini conditia
de eligibilitate.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3 pag.12 “un solicitant poate
depune mai multe propuneri de finantare. Unui
solicitant nu i se poate acorda mai mult de o
finantare nerambursabila.”
Daca compania se afla in grafic cu ratele
esalonate, (si dovedeste aceasta situatie prin
dovezi de la organele abilitate), poate solicita
finantare in cadrul acetei scheme de grant.
Totusi, decizia finala va fi luata de Comitetul de
Evaluare pe baza dovezilor justificative
prezentate.

Da, sunteti eligibili.

Pentru intrebari de ordin tehnic, va rugam sa va
adresati biroului de informatii (helpdesk) de la
sediul Unitatii de Implementare a Programului
regional. In perioada imediat urmatoare vor fi

emisa de furnizorul de formare (partener in proiect)
– factura care va contine o suma forfetara sau din
bugetul proiectului administrat de solicitant (IMM)
se vor deconta facturile pentru cheltuielile angajate
de partener in realizarea serviciilor (utilitati,
consumabile, inchiriere sala, state de plata , etc.).
Mai pe scurt, partenerul din proiect poate emite
facturi solicitantului pentru serviciile prestate?
84. 1. Pot fi solicitanti/parteneri eligibili companiile in
care administratia publica locala este actionar
majoritar? Consiliul Judetean Bacau este actionar
majoritar in cadrul S.C APASERV S.A. si in cadrul
S.C. Parc Industrial HIT Hemeiusi S.R.L. In Ghidul
Solicitantului, in Sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea
proiectelor: proiecte pentru care poate fi făcută o
cerere de finanţare nerambursabilă se mentioneaza
ca nu pot fi finantate activităţile care au în vedere
angajaţii din următoarele sectoare: "administraţie
publică şi apărare". Tinand cont de faptul ca aceste
societati in care Consiliul Judetean Bacau este
actionar majoritar au personalitate juridica, va rog sa
imi comunicati daca ele pot fi solicitante/partenere
intr-un proiect de dezvoltare a resurselor umane.
2. In Ghidul Solicitantului, in Sectiunea 2.1.3
Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate
fi făcută o cerere de finanţare nerambursabilă se
mentioneaza ca nu pot fi finantate activităţile care au
în vedere angajaţii din următoarele sectoare: "...
sănătate şi asistenţă socială.". Tinand cont de faptul
ca la paragraful "Tipul activitatilor (eligibile)" se
mentioneaza la punctul 4 ca sunt eligibile
"Dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire
în domeniul sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă
şi al normelor de mediu", va rugam se ne comunicati
daca restrictia de eligibilitate se refera la sectorul
sanatatii publice (de stat) si daca sectorul medicinei
private (spre exemplu: cabinetele medicale
individuale dintr-o anumita specializare: medici de
familie, stomatologi etc) este eligibil pentru
a beneficia de instruire prin aceasta schema de grant?

organizate si sesiuni de instruire, care vor fi
anuntate pe site-ul ministerului muncii.
Termenul de depunere al aplicatiilor s-a
prelungit (29.09.2006).
Da, partenerul poate emite facturi solicitantului.

85. N-am inteles daca Primaria sau Consiliul Local
poate accesa programul, desigur avand ca partener
un formator autorizat.

In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
administratia publica nu este eligibila in aceasta
schema de finantare. Partenerii trebuie sa
indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca
si solicitantii.

86. - daca are vreo importanta din punct de vedere al
eligibilitatii daca am mai beneficiat de finantari
nerambursabile?
- dupa cum am inteles din ghid se poate realiza
cursuri de perfectionare pentru angajatii proprii de
catre firma, nu este necesar parteneriatul cu o
institutie acreditata de formare profesionala. Este
adevarat?
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In conformitate cu ghidul solicitantului 2004
veti completa anexa A, unde vi se solicita
informatii despre alte finantari obtinute.
La sectiunea 2.1.1 pag 8 sunt precizate
conditiile in care o companie poate sa
intreprinda masuri de formare pentru angajatii
proprii (punctul b) – finalizate cu certificat de
participare la nivel de companie.

1. In conformitate cu ghidul solicitantului

2004, sectiunea 2.1.3 eligibilitatea
proiectelor: proiecte pentru care poate fi
făcută o cerere de finanţare
nerambursabilă se mentioneaza ca nu pot
fi finantate activităţile care au în vedere
angajaţii din următoarele sectoare:
"administraţie publică şi apărare”.

2. De asemenea, nu pot fi finatate proiecte

care au in vedere angajatii din „sanatate
si asistenta sociala”. Activitatea
mentionata la tipul activitatilor, pag 1011, se refera la alt domeniu „health and
safety at work” respectiv „sanatate si
siguranta la locul de munca”. In acest
contex, nici sectorul sanatatii publice,
nici cabinetele medicale private nu fac
obiectul acestei scheme de finantare
nerambursabila.

- M-ar interesa mai exact care sunt cursurile care se
pot realiza? De exemplu noi ne-am gandit la cursuri
in domeniul marketingului, al informaticii, sau in
domeniul introducerii sistemelor de calitate in
fabricarea medicamentului. Sunt eligibile aceste
activitati?
- Ne propunem organizarea unor cursuri de cate doua
zile in afara fabricii, la sfarsite de saptamana, intr-o
locatie unde se pot organiza cursuri, si exista
posibilitati de cazare. Cheltuielile de cazare, de masa
si de inchiriere de sali de conferinte sunt cheltuieli
eligibile?
- Pentru a fi competitivi pe piata consideram ca
trebuie sa invitam specialisti din strainatate. Sunt
eligibile cheltuielile facute de catre acestia cu
transportul, cazarea, masa, precum si onorariul
acestora?
87. Va rog sa precizati daca achizitionarea unui soft,
licentele ,echipamentul necesar implementarii si
costurile legate de instruirea utilizatorilor resprezinta
cheltuieli eligibile pentru aceasta linie de bugetare
/cofinantare Phare.

88. La tipul activităţilor eligibile sunt înscrise activitati:
dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire în
domeniul sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă şi
normele de mediu
La activităţi neeligibile este menţionat sectoarul:
sănătate şi asistenţă social.
Va rog să-mi comunicaţi daca sectorul sănătate este
eligibil.
Dar sectorul asistenţă socială?
89. As dori sa stiu daca formarea "formatorilor
comunitari" este eligibila pentru schema de finantare
Phare 2004- Promovarea capitalului uman. Unde se
pot gasi raspunsurile la intrebari?
90. 1: Va rugam sa ne precizati care este, in acceptiunea
programului, diferenta dintre rezultate si indicatori.
Va rugam sa utilizati si exemplificari.
2: In cazul in care parteneriatul este alcatuit din doi
furnizori de formare profesionala, iar grupul tinta il
reprezinta personalul intreprinderilor din zona, pot fi
considerate cofinantare eventuale costuri platite de
intreprinderi (pentru personalul formator desemnat
pentru proiect sau pentru alte pozitii bugetare, cum
ar fi transport cursanti sau chirii sali curs)? Facem
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Tipurile de activitati eligibile se regasesc la
2.1.3, pag 10-11.
Eligibilitatea costurilor este specificata la
sectiunea 2.1.4 a se consulta si anexa B (buget).
Cheltuielile cu plata expertilor sunt prevazute la
aceeasi sectiune : transport, linia de buget 2 si
diurna linia de buget 1.3.

In ghidul solicitantului la sectiunea 2.1.4, pag
13 sunt precizate costurile directe eligibile. A se
consulta si anexa B « Bugetul »
Totusi, obiectivul principal al acestei scheme de
finantare nerambursabila « promovarea
capitalului uman » il reprezinta calificarea si
recalificarea fortei de munca (grupurile tinta
sunt toate nivelurile manageriale din
intreprinderi…), iar achizitionarea de
echipamente si software reprezinta numai un
suport pentru realizarea scopului mentionat
anterior.
Sunt 2 domenii diferite. Probabil cuvantul
« sanatate » din cele 2 sintagme creaza posibile
confuzii.
Activitatea eligibila se refera la
domeniul « sanatate/siguranta locului de
munca » respectiv « health and safety at work »
(in acquis communautaire).
La tipurile de activitati ne-eligibile sunt
precizate activitatile care au in vedere angajatii
din urmatoarele sectoare : « sanatate si asistenta
sociala ».
Raspunsul se regaseste in ghidul solicitantului,
sectiunea 2.1.3 pag 10-11. Formarea de
formatori nu este o activitate eligibila in cadrul
acestei scheme de finantare.
1. Ca principiu general, indicatorii masoara
rezultatele obtinute, respectiv realizarile
concrete obtinute ca urmare a desfasurarii
activitatilor propuse in proiect.
2. In conformitate cu ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 1.3 pag.7 marimea finantarilor
nerambursabile, se specifica clar: “finantarea
nerambursabila nu poate depasi 80% din totalul
costurilor eligibile (a se vedea si 2.1.4).
Diferenta (minim 20% din totalul costurilor

mentiunea ca intreprinderile participante vor fi
selectate intr-o prima etapa a proiectului si nu au
calitatea de parteneri.
Daca da, cum poate fi evidentiata aceasta situatie in
proiect?

eligibile) trebuie finantata din resursele proprii
ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte
surse decat cele ale bugetului CE.”
Da. Costurile personalului formator vor fi
trecute in buget ca salarii ale personalului
tehnic, iar transportul pentru cursanti, chirii sali
de curs la 2.2., respectiv 1.3.2.

91. Am cautat pe site chestionarul electronic pt
adresarea de intrebari dar nu l-am gasit si nu am
gasit nici intrebari deja adresate si eventuale
raspunsuri .

Raspunsurile vor fi publicate pe site cu 11 zile
inainte de termenul limita de depunere a
proiectelor.

92. 1) Sunt profesii pt. care nu gasim furnizori de
programe in Bucuresti (forjor, otelar, macaragiu) si
nici in tara (frezori pe masini unelte cu comanda
numerica, programator strung,etc).
Care sunt posibilitatile de rezolvare ?
2) Care sunt conditiile in care putem organiza in
intreprindere programe de formare - cu recunoastere
numai in intreprindere?
Ghidul nu da suficiente indicatii. Am studiat
legislatia de pe site-ul ministerului si nu am gasit
solutii.
3) Una din activitatile eligibile se refera la "perioade
de stagiu practic in intreprindere" (nu ucenicie).
Aceasta activitate presupune ca prin program se pot
suporta cheltuieli cu salariile personalului nou
angajat/realocat si a personalului care-l formeaza ?
Exista reglementari legale?
93. 1. Referitor la cap. 2.1..3 din Ghidul Solicitantului Eligibilitatea Proiectelor, solicitam urmatoarea
clarificare:
- personalul din cadrul primariilor/consiliilor locale
din mediul rural poate fi asimilat/ considerat grup
tinta pentru activitati de instruire/specializare in
domeniul IT(dezvoltare abilitati operare PC, abilitati
navigare internet, etc.)?
2. Cresterea abilitatilor si sporirea competitivitatii pe
piata fortei de munca a personalului din
intreprinderii(la toate nivelurile manageriale) prin
dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire in
cadrul companiilor private sau de stat poate fi
insotita si de dezvoltarea de programe in domeniul
controlului calitatii, programe finalizate prin
certificarea ISO a companiilor care detin personalul
instruit prin proiect?

In cazul formarii realizate la nivel de
intreprindere, legislatia nu pevede in mod
expres niste conditii. Angajatorul este cel care
stabileste durata, temele, modalitatea de
evaluare, samd. Pentru profesiile/meseriile
pentru care nu exista furnizori autorizati se pot
organiza cursuri de formare finalizate cu
certificate recunoscute numai in intreprindere
conform sectiunii 2.1.1. punctul b), pag. 8.
Activitatea eligibila "perioadele de stagiu
practic" de la punctul c) face referire la
pregatirea practica a persoanelor inscrise la un
curs de formare profesionala continua, iar
intreprinderea se angajeaza sa ofere pregatirea
practica. Se pot acoperi numai cheltuielile legate
de plata formatorilor.

94. 1. Cum va fi platita firma de consultanta care
organizeaza training-ul/instruirea : poate fi platita ca si
partener pe proiect prin prevederea la capitolul 6
(Altele) din buget a costului achizitiei de servicii de
consultanta sau pot fi platiti doar lectorii ca si personal
tehnic? Pe programul Phare 2002 RU au existat
probleme legate de acest lucru.

1. Costurile aferente activitatii de instruire
se regasesc in buget la liniile 1.1.1,
pentru plata lectorilor, 1.3. pentru
acoperirea deplasarii lectorilor la locul
misiunii, daca acestia nu au aceeasi
localizare cu proiectul, 4.2. pentru
inchirierea salii, 4.3. pentru consumabile
– rechizite de birou, in functie de

2. La paragraful 2.1.1 (1) din Ghidul de Finantare se
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Conform ghidului solicitantului sectiunea 2.1.3
angajatii din administratia publica nu reprezinta
un grup eligibil in cadrul acestei scheme de
finantare nerambursabila.
Costurile cu certificarea ISO nu reprezinta o
cheltuiala eligibila in cadrul acestei scheme de
finantare nerambursabila.

mentioneaza urmatoarele :''Pentru companiile
comerciale şi alte organizaţii care desfăşoară activităţi
comerciale, sunt obligatorii următoarele coduri CAEN:
8042 (Alte forme de educaţie), 7414 (Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management) şi 7450
(Recrutarea şi plasarea forţei de muncă). Activităţile
proiectului trebuie să corespundă codurilor CAEN; Pentru
organizaţiile non-profit româneşti, prevederile din
documentele lor statutare trebuie să corespundă codurilor
CAEN menţionate mai sus.": aceste coduri CAEN trebuie
sa fie prevazute toate trei in statutul firmei de
consultanta/organizatiei non-profit sau doar unul dintre
aceste coduri este obligatoriu?

serviciile prestate de catre firma de
consultanta.
2. A se vedea nota de subsol 8, de la
aceeasi pagina. Este suficient un singur
cod CAEN, dar care sa corespunda
activitatilor proiectului.
3. La nota de subsol 8 se precizeaza
« solicitantul sau cel putin unul dintre
parteneri ».

3. Sunt aceste coduri obligatorii pentru toti partenerii de
proiect sau doar pentru Solicitant si Partenerul principal
(furnizorul de formare) sau doar pentru unul din acestia?
95. 1. As dori sa stiu daca autoritatile publice locale sunt
eligibile pe programul Phare 2004 - Resurse Umane: desi
nu apar in mod expres la paragraful 2.1.1, ar putea fi
incluse la "alte organizatii relevante"?
2. Poate fi solicitant un ONG care are ca si membri doar
autoritati publice locale - primarii, in acest caz ?
3. Un asemenea ONG poate sa realizeze un parteneriat
cu o firma de consultanta pentru organizarea de traininguri/seminarii pentru manageri de firme dintr-un anumit
domeniu de interes pentru comunitatile locale?
4. In conditiile in care acest ONG este recent infiintat,
experienta separata a membrilor sai (primarii) in
managementul de proiecte poate fi luat in considerare la
evaluarea capacitatii operationale si de expertiza a
solicitantului?
5. In ghid (paragraful 2.1.1) se spune ca solicitantul sau
partenerul trebuie sa aiba sediul inregistrat (deci unul
dintre ei, nu amandoi partenerii) in regiunea unde se
depune cererea de finantare, dar la paragraful 2.1.2 se
spune ca "partenerii trebuie sa satisfaca aceleasi criterii
de eligibilitate ca si solicitantul". Este posibil ca
solicitantul sa fie din Regiunea Nord-Vest iar
partenerul sa fie o mare firma de consultanta din
Regiunea Bucuresti-Ilfov (la nivelul regiunii NV aproape
ca nu exista firme care sa poata oferi consultanta in
domeniul ales, sau daca exista,
profesionalismul/experienta practica sunt extrem de
mici)? In acest caz Adeverinta AJOFM va trebui sa vina
de la Agentiile de ocupare a fortei de munca din cele
doua regiuni - pentru solicitant, respectiv partener?
6. Din ghid nu se intelege exact - Matricea Cadru Logic
este optionala la depunerea de proiecte de pana la
100.000 Euro ?

1. + 2. In conformitate cu ghidul solicitantului 2004
autoritatile publice locale nu sunt eligibile in cadrul
acestei scheme de finantare nerambursabila. A se
consulta 2.1.1 si 2.1.3, pag.12.
3. Nu, a se vedea sectiunea 2.1.2 pag.9 :
« Partenerii trebuie sa satisfaca aceleasi conditii de
eligibilitate ca si solicitantii. »
4. nu e cazul
5. Pentru prima parte a intrebarii, raspunsul este

dat de sectiunea 2.1.1.« Solicitantul sau
partenerul trebuie sa aiba sediul inregistrat in in
regiunea unde se depune cererea de finantare»;
interpretarea dv. a paragrafului este corecta;
adeverinta de la AJOFM trebuie sa fie eliberata
pentru fiecare partener.
6. la sectiunea 2.2.2 pag.16, se precizeaza
documentele care trebuie depuse (pre-propunerea,
formularul cererii de finantare, bugetul si matricea
cadru logic), precum si Cv-urile echipei de

proiect si a expertilor cheie – sectiunea 2.2.1,
pag. 15).
7. Conform cu punctul 2.4 pag.21, documentele
support (anexele D, E) se depun numai de catre
solicitantii selectati provizoriu.

7. Anexele D si E se depun odata cu proiectul?
96. 1. Documentele ce trebuie trasmise PIUs in regiunea in
care se va aplica proiectul trebuie sa fie urmatoarele:
1. Annex A - Application form (Engleza)
2. Annex B - Budget (Engleza si Romana)
3. Annex C - LogFrame (Engleza si Romana) 4. Annex I CVs (Engleza) Numai acestea?
2. Annex A, B si C trebuie trasmise si in forma electronica
(CD)?
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In conformitate cu ghidul Solicitantului 2004,
sectiunea 2.2.2, pag 16: "Cererile de finatare
nerambursabila (pre-propunerea, formularul cereii
de finatare complet, bugetul si matricea cadru logic)

precum si Cv-urile echipei de proiect si a
expertilor cheie) trebuie să fie depuse într-un
exemplar original şi 3 copii. Cererea de finanţare
completă, bugetul şi matricea cadru logic trebuie de
asemenea depuse şi în format electronic (floppy disc
sau CD-ROM). Documentele în suport electronic
trebuie sa conţină exact aceeaşi propunere ca şi
documentele de pe suport de hârtie incluse în plic.

Fiecare componentă a cererii de finanţare
nerambursabilă (prepropunerea, formularul cererii
de finanţare, bugetul si matricea cadru logic) trebuie
să fie prezentată într-un fişier separat şi unic (de
exemplu, formularul cererii de finanţare nu trebuie
să fie separat în mai multe fişiere)."
Aceste acte se trimit pana la deadline.
Solicitantii selectati provizoriu vor trimite si
documentele support, conform cu punctul 2.4, pag.
21.
97. Asociatia de Dezvoltare Economico Sociala (ADES),
furnizor acreditat de programe de formare
profesionala, din Curtea de Arges doreste sa acceseze
fondurile Phare 2004 CES -Promovarea Capitalului
Uman. Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde
la cateva intrebari, astfel:
- putem sa desfasuram cursuri de igiena ? (cursuri
care sunt solicitate de Ordinul Ministstrului Sanatatii si
Ministrului Eduacatiei, Cercetarii si Tineretului nr.
1225/5031/2003
- o parte de cursuri de vor desfasura cu lectori din alta
localitate; plata transportului lectorilor se poate face
din linia de buget 1.3 Diurana deplasari/calatori sau
din linia de buget 2.2 Transport local ?
- pentru lectori putem prevedea bani si pentru
pregatirea cursurilor la linia de buget 1.1.2
Administrativ / personal auxiliar ?

1. Nu precizati grupul tinta caruia va adresati.
In conformitate cu Ghidul Solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3, pag. 12, activitatile destinate
angajatilor din sectorul « sanatate si asistenta
sociala » nu sunt eligibile in cadrul acestei scheme
de finantare nerambursabila.

98. Situatie: In Ghidul solicitantului la pag. 15 (cap 2.2)
se specifica: ... Solicitantii trebuie sa depuna cererea
de finantare impreuna cu toate anexele completate
in limba romana sau engleza..... (nu se specifica ce
contine conceptul "toate anexele").
In acelasi Ghid la pagina 21 (cap 2.4) se specifica:
...Solicitantii care au fost selectati provizoriu.. vor fi
informati in scris... Acestora li se va cere sa
furnizeze urmatoarele documente pentru verificarea
eligibilitatii..... (urmeaza lista de documente).

Toate anexele, inseamna, in acest caz, asa cum se
specifica, in continuare: anexa A (cu prepropunerea), Bugetul (anexa B), Matricea Cadrul
Logic (anexa C). si Cv-urile echipei de proiect si

Intrebare: La data de 13.09.2006 (depunerea cererii
de finantare) care sunt anexele care insotesc cererea
de finantare? (lista completa a acestora).
99. 1. Daca o companie privata care nu este furnizor
acreditat de programe de formare a adultilor are ca
partener un furnizor acreditat de formare in
anumite domenii, dar doreste sa formeze
personalul propriu intr-un domeniu in care
partenerul nu este acreditat la momentul depunerii
cererii de finantare, acesta din urma este partener
eligibil? (prin proiect va fi specificata ca o activitate
distincta a partenerului acreditarea ca furnizor de
formare in domeniul de interes al companiei private
si ulterior organizarea de cursuri de formare
finalizate cu diploma de calificare)
2. „costuri pentru autorizări legale şi alte costuri
legate direct de activităţile proiectului1 (de exemplu,
cadrul legal cu privire la formarea profesională a
adulţilor şi evaluarea şi certificarea competenţelor
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2. La linia 1.3.
3. Nu. Plata prestatiei lectorilor se va trece sub
linia 1.1.1. (salarii personal tehnic).

a expertilor cheie (care este preferabil sa fie
depuse de la inceput)
La data limita de depunere a ofertelor se depun
numai aceste anexe, urmand ca, daca sunteti
selectat provizoriu sa furnizati si documentele
support de la pagina 21, punctul 2.4.

1. In conf cu ghidul, sectiunea 2.1.1 pag 8 „cand
companiile de stat sau private…..nu sunt
furnizori acreditati de formare profesionala, dar
doresc sa intreprinda masuri de FP pentru
proprii angajati, b) pot organiza programe de FP
finalizate cu certificate de absolvire-participare
ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei”.
2. Raspunsul este afirmativ; in conformitate cu
2.1.4, pag.14 « costurile pentru autorizari
legale… » sunt eligibile in cadrul acestei
scheme de finantare nerambursabila.
3.Cheltuielile de amenajare sau reparatii nu sunt
prevazute la costuri eligibile.
4. In conf. Cu Ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3, pag.12, activitati care au in
vedere angajatii din domeniul « sanatate si

obţinute în sistem informal sau non-formal) – linia asistenta sociala » nu sunt eligibile in cadrul
de buget 6.3.” se refera la costurile de acreditare ca acestei scheme de finantare.
furnizor de servicii de formare a adultilor (pentru
centre de evaluare a competentelor)? Aceasta
insemna ca un solicitant sau partener poate sa-si
propuna prin proiect organizarea de cursuri de
formare
sau
evaluarea
si
certificarea
competentelor profesionale fara sa fie acreditat ca
furnizor de formare in acel domeniu sau fara sa fie
acreditat ca centru de evaluare a competentelor la
momentul depunerii cererii de finantare? (acreditarea
va aparea ca activitate distincta in proiect urmata de
organizarea de cursuri de formare sau evaluari si
certificari ale competentelor)
3. Cheltuieli de amenajare sau reparatii la salile
de curs sau spatiile pentru practica cursurilor de
calificare, sau pentru spatiile destinate activitatilor
proiectului (sediu proiect, sali de consiliere
individuala, consiliere de grup etc, spatii implicate si
necesare in implementarea directa a proiectului) sunt
cheltuieli eligibile? Daca da, exista un procent
maxim din suma totala eligibila care poate fi
atribuita acestei linii bugetare?
4. Societatea Comerciala de Tratament Balnear si
Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M."
SA Bucuresti , prin sucursalele sale cu personalitate
juridica din tara , este eligibila ca solicitant in
aceasta linie de finantare? ("T.B.R.C.M." este o
unitate subordonata MMSSF)
100 1. La cap. 2, sectiunea 2.1.1, Eligibilitatea solicitantilor,
(1) se spune: "Solicitantul sau partenerul trebuie sa aiba
sediul înregistrat în regiunea unde se depune cererea de
finantare." Ce inseamna mai exact sediu inregistrat?
sediu secundar, punct de lucru sau sediu social?
Organiazatia noastra are, conform statutului filiale fara
personalitate juridica in 8 regiuni de dezvoltare, care
functioneaza ca reprezentante in teritoriu, fara
personalitate juridica, dar cu sediu inregistrat ca sediu
secundar. Este in acest caz solicitant eligibil pt. zonele
respective?
2. Tot la acesta sectiune 2.1.1. (1) se spune: “Solicitantii
pot fi: organizatii profesionale; fundatii, asociatii; furnizori
de educatie si formare profesionala continua a adultilor ;
asociatii ale furnizorilor de formare; companii de stat sau
private, inclusiv IMM-uri si companii mari, pentru angajatii
acestora; asociatii patronale; sindicate (pentru membrii
acestora); alte organizatii relevante.”
In concluzie, daca un ONG care are in statut organizare
de traininguri in management, etc, alte forme de educatie
si aviz de la Ministerul Educatiei, pentru astfel de
activitati, este eligibila ca solicitant unic sau trebuie sa
actioneze in parteneriat cu un furnizor acreditat de
formare profesionala, conform Ordonantei 129/2000?
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1. La acest punct, se are in vedere sediul social,
care trebuie sa fie inregistrat in regiunea unde se
depune proiectul.
2. Avizul MEC nu mai este valabil. Furnizorii de
formare profesionala trebuie sa fie autorizati in
conditiile OG 129/2000, a se vedea nota de subsol 7
de la pag.8
3. Indiferent de continutul formarii, trebuie sa se
autorizeze in conditiile OG 129/2000 sau sa se
asocieze cu un furnizor autorizat.
4. Da
5. O companie poate fi solicitant principal pentru o
cerere de finantare nerambursabila si partener in
cadrul altei solicitari.
6. Da, este eligibila.

3. In cazul in care se doreste organizarea de cursuri de
initiere in management pentru primele pozitii manageriale
din diverse firme, acestea trebuiesc autorizate conform
Ordinului 353/5202/2003? Este preciza o durata minima
pentru aceste cursuri?
4. Tot . la cap. 2, sectiunea 2.1.1, Eligibilitatea
solicitantilor, (1), se spune: "Cand companiile de stat sau
private, inclusive IMM-urile si companiile mari, nu sunt
furnizori acreditati de programe de formare profesionala,
…….b) pot organiza programe de formare profesionala,
finalizate cu certificate de absolvire –participare ce sunt
recunoscute doar la nivelul companiei”
Aceasta insemna ca pot depune propuneri de proiecte si
ca unic solicitant pentru formarea profesionala a propriilor
angajati?
5. La cap. 2, sectiunea 2.1.3. , la sfarsit, se spune; “ Un
solicitant poate depune mai mult de o propunere de
finantare in cadrul acestei licitatii deschise. Unui solicitant
nu i se poate acorda mai mult de o finantare
nerambursabila in cadrul acestei licitatii deschise”
Deci poate obtine o singura finantare pentru fiecare
regiune sau una la nivelul intregii tari? Poate fi insa
partener intr-o regiune si solicitant principal in alta
regiune sis a fie finantate ambele propuneri?
6.In cazul in care organizatia beneficiaza de de fonduri
de la Bugetul Asigurarilor pt. Somaj in conformitate cu
Legea 76/2002, art. 80, respectiv are o conventie pentru
un student, dar care nu are nici o legatura cu activitatile
din propunerea de proiect, este aceasta organizatie
eligibila?

101 Poate un solicitant sa depuna o cerere de finantare
pentru Linia de buget Phare/2004/016-772.04.02,
Referinta 01,Promovarea capitalului uman in
conditiile in care are deja in derulare un proiect
Phare/2003/005-551.05.03.02-Masuri active pe piata
muncii care se incheie in 28.02.2007, iar echipa de
proiect va fi aceeasi si in noua cerere de finantare?

Nu, ar afecta derularea ambelor proiecte

Daca Da, durata proiectului poate fi de 12 luni (s-ar
suprapune cele doua proiecte pe o perioada de timp)?
102 În cazul în care solicitantul este o sucursală care,
conform legii, nu are personalitate juridică dar are
propriul CUI din judeţul în care îşi desfăşoară
activitatea - judeţ în care se vor deşfăşura activităţile
prevăzute în proiect, care acte solicitate se vor
depune: ale societăţii mamă (este în altă regiune) sau
ale sucursalei. Mă refer la următoarele acte:
- Extrasul/extrasele de cont emise de Administraţia
Financiară teritorială care atestă că Beneficiarul şi
partenerii (după caz) nu au datorii fiscale, datorii la plata
contribuţiilor la fondurile de asigurări sociale, fondul de
şomaj şi fondul asigurărilor de sănătate pentru lunile
anterioare datei contractării - în original;
- ROLEG;
- Adeverinţă eliberată de către Agenţia Judeţeană de
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In conformitate cu Ghidul Solicitantului Phar 2004,
solicitantul trebuie sa aiba sediul social (sau filiala cu
personalitate juridica) in regiunea unde se depune
cererea de finantare, unde se desfasoara activitatile
proiectului si este localizat grupul tinta.

Ocupare a Forţei de Muncă prin care se dovedeşte că
solicitantul şi partenerii (după caz) nu beneficiază de
fonduri de la bugetul asigurărilor de stat;
- Acordul de parteneriat pentru proiectele propuse de
parteneriate, semnat de toţi partenerii (a se vedea
formatul recomandat în Anexa K) - în original; SEMNAT DE SUCURSALĂ SAU SOCIETATEA
MAMĂ?

103 1. Este posibil ca in cazul capitolului de buget 6,
linia 6.3 "alte costuri direct legate de activitatile
proiectului, care nu sunt inclues in liniile de buget de
mai sus, sunt justificate corespunzator si nu sunt
total sub-contractate"sa fie incluse cheltuieli ce se
deruleaza pentru amenajarea unei sali de curs (cu
zugraveli, termopane, centrala termica), cheltuieli
absolut necesare derularii activitatii de desfasurare
de cursuri?
2. Se pot angaja prin acest program cheltuieli pentru
obtinerea acreditarii ISO? Si daca da, unde se pot
inlude? Pe linia 6.1 sau 6.3?

Nu, amenajarile de spatii nu reprezinta cheltuieli
eligibile in cadrul acestei scheme de finantare. A se
vedea sectiunea 2.1.4 pag. 13.
Acreditatrea ISO nu reprezinta activitate eligibila in
aceasta schema de finantare.

104 Asociatia de Dezvoltare Economico Sociala (ADES),
furnizor acreditat de programe de formare
profesionala, din Curtea de Arges doreste sa acceseze
fondurile Phare 2004 CES -Promovarea Capitalului
Uman. Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde
la cateva intrebari, astfel:
- ghidul prevede ca unui solicitant i se poate acorda
finantare din aceste fonduri o singura data (punctul 2.1.3
din ghid). In aceste conditii putem accesa aceste
fonduri, ca beneficiar, pe un proiect si mai putem fi
parteneri pe mai multe proiecte?
- una dintre companiile care doreste sa califice personalul
folosind aceste fonduri are datori reesalonate si se afla in
grafic cu ratele reesalonate. Poate accesa aceste
fonduri (ca partener, ca beneficiar)?

1. Da puteti solicita finantare ca solicitant
principal, si sa fiti partener in alt proiect.
2. Da. In acelasi timp in conf cu Ghidul
solicitantului 2004, punctul 2.4 la pag. 22,
sunt precizate documentele aditionale care
sunt solicitate in etapa de precontractare.

105 1.Pentru Licitatia deschisa 2004 « PROMOVAREA
CAPITALULUI UMAN » se ia in considerare regula
cumulativa ? Daca DA, va rog precizti limitele.

1. Nu se ia in considerare

2.La pct. 2.1. subpunctul « Costuri ne-eligibile » aliniat 4,
se prevede exceptia privind achizitia de terenuri sau
cladiri,…….. exista o exceptie si pentru reabilitarea sau
higienizarea spatiului de instruire ? Cu alte cuvinte,
costurile pentru reabilitarea sau higienizarea spatiului de
instruire sunt eligibile ?
Daca raspunsul este afirmativ va rog precizati conditiile,
in cazul in care spatiul este inchiriat.
Unde isi vor avea locul aceste costuri in formularul de
BUGET? Exista o limita procentuala a sumei admise ?

2. In conformitate cu Ghidul solicitantului 2004
sectiunea 2.1.4 pag.13, reabilitarea spatiilor etc. nu
reprezinta costuri eligibile in aceasta schema de
finantare.

3.Un solicitant care abia si-a inscris in documentele
satutare codul CAEN 8042, dar care are parteneri cu
acest cod inscris cu mai mult de 6 luni inaintea
termenului de depunere a proiectului, poate solicita prin
proiect finantarea acreditarii pentru un anume program
de instruire care este chiar subiectul proiectului ?

3. Da, acreditarea este cost eligibil pag. 14 "costuri
pentru autorizari legale..."

4.Este acceptata solicitarea acreditarii atat de catre
solicitant, cat si pentru partener, pentru acelasi program

4. In principiu acreditarea reprezinta cost eligibil,
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insa beneficiarii finali/grupul tinta trebuie sa se

de instruire ?
5.In grila de evaluare a PRE-PROPUNERII, la punctul
4.1. se face referire doar la solicitant. Este o omisiune
faptul ca nu se evalueaza si experienta partenerilor ? Nu
se favorizeaza astfel firmele care au mai castigat
proiecte anterior si astfel, la nivelul unei regiuni, sa existe
castigatori «permanenti » ?

inscrie in categoria celor precizati in sectiunea
2.1.3, Grupuri tinta, pag. 10.
5. La punctual 4.2 din pre-propunere se cere
precizata si "experienta partenerilor"

106 Atasat va transmit statutul Administratiei Nationale Apele
Romane, cu rugamintea de a ne specifica daca suntem
sau nu eligibili in cadrul programului Dumneavoastra.
Mentionez ca intentionam sa depunem aplicatii pentru
formarea profesionala a angajatilor nostri din cadrul
Directiilor de Ape (Directii care au personalitate juridica).

Da, sunteti eligibili, conf. Ghidului solicitantului
sectiunea 2.1.1 pag 8.

107 1. Universitatea de Vest Timisoara este doar furnizor de
curs, ei ne-au trimis o adresa cu costurile totale ale
cursurilor, acum diseminam aceste cheltuieli in
salarii+diurne+transport etc. Intrucat ei vor factura
aceste servicii de formare profesionala si vor veni cu
personalul tehnic (experti, adica lectori), ce rol
credeti ca putem atribui Universitatii: partener sau
asociat ? Avem in vedere ca ei nu participa deloc
financiar, iar participarea lor in programul de formare va fi
integral remunerata.
2. Am citit ca TVA nu reprezinta cheltuiala eligibila. In
acest context cum sa luam in calcul facturile pe baza
carora fundamentam cheltuielile, cu TVA sau fara, atunci
cand intocmim bugetul proiectului (cheltuielile directe) ?
3. Exista o recomandare cu privire la fonturile ce trebuie
folosite in Cererea de finantare si Matricea cadru logic ?
Italic sau nu ?
108 Pentru programul de formare profesionala-

1. In principiu, conform Ghidului, sectiunea 2.1.2 pag. 9,
“In cazul in care solicitantii nu sunt furnizori autorizati de
programe de FP, ei trebuie sa actioneze in parteneriat cu
unul sau mai multi furnizori de servicii, corespunzator
obiectivelor si activitatilor proiectului » ». In acelasi

timp, asociatii „nu pot primi fonduri din
finantarea nerambursabila”.
2. Costurile eligibile sunt fara TVA. 9le luati in calcul
fara TVA)
3. Marimea fontului nu poate fi mai mica de
Arial 10.

Da, sunt eligibile, cf sectiunii 2.1.4 pag 14.

specializare stivuitorist, cod nomenclator 833401,
(program care se desfasoara cu avizul ISCIR-ului
,am vrea sa stim daca sumele pe care trebuie sa le
platim la ISCIR(Inspectia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientilor sub presiune si Instalatiilor
de Ridicat) sunt eligibile.
Se achita o taxa de 25 Ron/cursat, taxa de deschidere
de curs, verificare dosar, etc. si o taxa de examinare
si eliberare autorizatie ISCIR de 140 Ron la sfarsitul
cursului, total 165 Ron/cursant
109 Din pacate nu vom mai primi nici o clarificare pentru ca Termenul pentru depunerea ofertelor s-a prelungit,
cei de la help-desk-uri spun ca pana pe 24 august puteau pana pe 29.09. 2006 si se vor organiza sesiuni de
da clarificari(cu 21 zile inainte de depunere dosare) iar instruire pentru solicitanti, anuntate pe site.
pana pe 24 august nu au ruesit sa faca clarificari pentr ca
NU ERA SELECTATA ECHIPA TEHNICA care sa le
ofere interpretarea textelor. Asa ca vom face proiectele
cum ne va spune "bunul simt' iar la implementare o sa ne
trezim ca ori facem cheltuieli si nu o sa fie recunoscute
ori nu le mai facem deloc ceea ce ORICUM inseamna ca
vom avea probleme.
110 Va rugam sa ne precizati referitor la
1. Activitatile eligibile din cadrul acestei scheme de
programul Promovarea Capitalului Uman,
finantare nerambursabile sunt precizate la
Phare/2004/016/772.04.02, daca:
sectiunea 2.1.3 pag.10-11.
2. La sectiunea 2.4. pag. 21 punctul 7 se specifica:
« Pentru acele proiecte care propun activităţi de
1. dezvoltarea unui portal de e-learning poate fi
finantata in cadrul programului
formare: programa cursurilor de formare
profesională propuse, precum şi justificarea
2. activitati de elaborare a unui curs sunt eligibile ca
facind parte din dezvoltarea sa, sau numai
acestora. În cazul în care programa cursurilor de
furnizarea cursului
formare urmează a fi realizată în cadrul
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3. este acceptabil ca inaintea demararii proiectului

sa fie declarat un grup tinta general, nedefinint,
iar grupul tinta specific sa fie identificat in timpul
derularii proiectului

111 Daca o societate doreste sa faca un proiect, in care sa
aiba ca activitate (re)calificarea de personal, este aceasta
activitate eligibila?, în conditiile in care societatea a mai
calificat muncitori necalificati prin intermediul unui furnizor
de formare a unui curs de calificare. Proiectul se doreste
a se face in parteneriat cu acelasi furnizor de formare, iar
acesta beneficiaza de fonduri de la AJOFM si in acest
moment ( pt consiliere someri si calificare), iar societatea
a beneficiat si ea anul acesta, cf. legii 76/2002 de
rambursarea a 50% din cheltuieli pentru 20% din
personalul calificat in cadrul cursului.
112 -Programele de cursuri se depun în prima etapã,odatã cu
Cererea de Finanþare?
-Se aplicã regula cumulativã,privind faptul cã un
beneficiar nu poate primi finanþare nerambursabilã mai
mare de 100.000 EURO în ultimii 3 ani în proiecte PhareRU?
113 As dori sa stiu daca in cadrul licitatiei deschise 2004
Phare – “Promovarea Capitalului Uman” se pot depune
oferte si pentru punctele de lucru ale unei companii
inregistrate in diferite regiuni ale tarii. In cazul unul
raspuns afirmativ, pot primi finantare mai multe
proiecte pentru puncte de lucru din regiuni diferite
ale aceeasi companii (evident proiectele au loc la nivelul
respectivei regiuni cu angajatii punctului de lucru)
114 Am rugamintea de a-mi raspunde la o intrebare
referitoare la cele 3 coduri ce se regasesc in ghid,
consultanta, alte activitati de invatamana si plasarea
fortei de munca.
Organizatiile trebuie sa aiba in obiectul de activitatea
toate cele trei coduri sau este admis si cel putin unul
dintre acestea pentru eligibilitate?
115 Suntem o firma particulara, desfasuram activitati

proiectului, atunci cererea de finanţare trebuie să
includă o analiză a necesităţilor de formare – în
capitolul 1.7. “Descriere detaliată a activităţilor”
din cererea de finanţare.
3. Atat Anexa A – Cererea de finantare cat si prepropunerea, care trebuie sa fie depuse la termenul
limita pentru primirea ofertelor, au rubrici care
trebuie completate cu informatii despre grupurile
tinta (Relevanta proiectului) si care sunt evaluate
in conformitate cu grilele de evaluare. A se vedea
si paginile, pag.17 si 19 de la sectiunea 2.3 din
Ghidul solicitantului.
In aceasta situatie, atat solicitantul cat si partenerii
vor completa Anexa H: Declaratia pe proprie
raspundere, si vor prezenta si Anexa J: Adevarinta
eliberata de catre AJOFM.
Comitetul de Evaluare a cererilor de finantare va
stabili pe baza acestor documente, eligibilitatea
propunerii.

- In conformitate cu Ghidul solicitantului 2004
sectiunea 2.4, pag. 21 punctul 7 programa cursurilor
de formare se va depune numai de catre solicitantii
care au fost selectati provizoriu.
- Nu se aplica. Solicitantii completeaza Anexa A Cererea de finantare punctul 5.
In conformitate cu Ghidul Solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.1, solicitantul sau partenerul trebuie sa
aiba sediul inregistrat (sediul social) in regiunea
unde se depune proiectul. Conform sectiunii 2.1.3,
Grupurile tinta, beneficiarii finali si activitatile
proiectului trebuie sa fie localizate in regiunea unde
se depune proiectul.
In conformitate cu Ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.1, pag. 8 nota de subsol 8, solicitantul
sau unul din parteneri, trebuie sa aiba cel putin unul
din codurile CAEN obligatorii mentionate, dar
activitatile proiectului trebuie sa corespunda codului
respectiv.
Da, daca va incadrati in prevederile sectiunii 2.1.1
pag. 8, nota de subsol 8. Codul CAEN trebuie sa
corespunda activitatilor proiectului.

conform cod CAEN 8042 - Alte forme de educatie.
Suntem eligibili pentru a depune proiecte la linia de
buget
Phare/2004/016-772.04.02,
Promovarea
Capitalului Uman?
116 Sunt de la Universitatea din Oradea, Departamentul Anexele Ghidului sunt in format Word. Trebuie sa va
pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului pozitionati cursorul pe Descarcare ANEXE, si sa le
salvati in computer.
Didactic si am dori sa aplicam o cerere de finantare
in cadrul promovarii capitalului uman. Deoarece la
noi avem probleme cu deschiderea fisierelor pdf,
avem rugamintea de a ne transmite, daca se poate,
fisiere doc. in Word.
117 Va rog sa imi indicati la ce adresa sunt publicate
intrebarile si raspunsurile relevante si pentru alti
solicitanti. La adresa
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp
indicata in Ghidul solicitantului nu am gasit aceste
informatii.

Asa cum prevede Ghidul solicitantului, raspunsurile
la intrebarile adresate vor fi transmise solicitantilor
nu mai tarziu de 11 zile inainte de termenul limita de
depunere a propunerilor (29.09.2006).Raspunsurile
vor fi afisate pe site, la un loc vizibil, cu precizarea
«In
atentia
solicitantilor
de
finantare
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118 Suntem o facultate privata acreditata si am dori sa

nerambursabila - linia de buget PHARE/2004/016772.04.02 (Referinta 01) «Promovarea Capitalului
Uman».
Daca doriti sa deveniti furnizori de formare
autorizati, trebuie sa obtineti acreditarea in conditiile
OG 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor, republicate. A se consulta sectiunea 2.1.1,
pag. 8, nota de subsol 7

infiintam cursuri de operare calculator ( IT) dupa
programa ECDL, astfel incat sa se creeze un centru
de testare acreditat de ECDL Romania. E viabila
ideea?
Costurile de acreditare sunt eligibile.
119 1. Pe 13.09.2006 se depune si Statutul in copie
legalizata?
2. Odata cu Statutul trebuie depuse si toate modificarile
aduse acestuia pana in momentul prezent? Aceste
modificari trebuie sa fie si ele legalizate?
3. CV-urile vor fi depuse si la 13.09.2006 sau doar in faza
verificarii eligibilitatii solicitantilor care au fost selectati
provizoriu?
4. Ce reprezinta extrasul/extrasele de cont emise de
Administratia Financiara? Poate fi inlocuit de certificatul
de atestare fiscala?
120 1. Bugetul, respectiv Matricea cadru- logic vor fi
prezentate fiecare in plic sigilat, separat, sau impreuna cu
Formularul de cerere de finantare toate in acelasi plic
sigilat?
121 Referitor la bugetul (Anexa B) si matricea cadru logic
(Anexa C) a unui proiect care urmeaza sa fie depus in
cadrul programului „Promovarea capitalului uman” as
avea intrebarea urmatoare: unde trebuiesc acestea
incluse – in anexa A (inaintea cap. II.Solicitantul) sau
trebuiesc atasate separat in plic sigilat, asa cum se
specifica in V.Lista de verificare, punctele 6 si 7.
Presupun ca acestea se includ in acelasi loc impreuna cu
versiunea lor in limba engleza. Va rog o confirmare in
acest sens.
De asemenea, va rog sa-mi indicati unde se vor atasa
CV-urile (in limba romana si engleza) a expertilor.
In final, m-ar interesa unde, la ce adresa de Internet, si
cand va fi accesibil un set de FAQ referitor la acest
program.
122 CARE este termenul limita pentru depunrea ofertelor: 29
septembrie 2006 sau 13 septembrie 2006?
1231. In cazul in care solicitantul este un consortiu, acordul
de parteneriat trebuie sa fie depus o data cu cererea
de finantare?
2. Daca un proiect este organizat in parteneriat cu
diverse organizatii, trebuie neaparat sa se formeze un
consortiu?
3. In durata proiectului intra si perioada de evaluare si
raportare a proiectului? Sau include numai pregatirea
si implementarea proiectului?
4. Grupul tinta al unui proiect de specializare in
Managementul Proiectelor poate fi reprezentat de:angajati ai unor ONG-uri, angajati ai unor firme de
finantare si IMM-uri, care in firmele/institutiile lor sunt
responsabili cu accesarea de finantari nerambursabile
si managerierea / coordonarea proiectelor ?
5. Grupul tinta al unui proiect de formare in domeniul IT,
poate fi reprezentat de: someri si tineri din zonele
rurale ale unui judet?
6. O primarie sau o autoritate a administratiei publice
locale/judetene, poate fi partener in cadrul unui
proiect? Sau asociat?
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Va rog sa consultati sectiunea 2.4, pag.21-22 din
Ghidul solicitantului, care precizeazatoate
documentele suport pentru propunerile de proiect
selectate provizoriu. A se vedea si nota de subsol
17 de la pag. 21.

Este bine ca CV-urile se fie depuse odata cu
cererea de finantare, la data de 29.09.2006,
conform sectiunii 2.2.1, pag. 15.
4. Da
Conform sectiunii 2.2.2, pag.16, Anexele A
(Formularul de cerere de finantare+ prepropunerea), B (Bugetul) si C (Matricea cadru logic), se pun impreuna in acelasi plic. A se vedea in
continuare, trebuie sa fie depuse intr-un exemplar
original si 3 copii.
Cele trei anexe A (formularul cererii de finantare +
pre-propunerea), B (bugetul) si C (matricea cadru
logic), se pun toate trei, intr-un plic. Sunt 3 anexe
distincte, adica anexa B si C nu fac parte din anexa
A. A se vedea sectiunea 2 .2. 2 pag. 14-15.
Se pot depune si Cv-urile in aceasta faza, sau dupa
selectarea provizorie.
Raspunsurile la intrebari vor fi afisate pe site-ul AM
POS DRU, cu 11 zile inainte de deadline.

Termenul limita este 29.09.2006
1. Acordul de parteneriat se depune de catre
solicitantii selectati provizoriu, conform sectoinii
2.4, pag.21
2. In conformitate cu sectiunea 2.1.2, pag.9
« Solicitantii pot actiona individual sau in
parteneriat cu orice alt solicitant eligibil…»

Numarul maxim de parteneri intr-un consortiu nu
trebuie sa fie mai mare de 5 (inclusiv liderul de
proiect).
3. Da
4. In conformitate cu Ghidul solicitantului 2004,
sectiunea 2.1.3, pag.10 Grupuri tinta: toate
nivelurile manageriale din intreprinderi (..) cat si
personalul operativ propriu din intreprinderile de
stat sau private. Va rugam sa consultati si tipurile
de acivitati ne-eligibile de la pag.12.
5. Nu, a se vedea raspunsul de la pct.4.
6. Autoritatile administratiei publice nu sunt
parteneri eligibili in cadrul acestei scheme de
grant.
7 La "alte activitati de servicii colective, sociale şi

7. Care sunt acele „alte activitati de servicii colective,
sociale si personale” la care se face referire in pagina
12 a Ghidului de Finantare? Va rugam sa ne oferiti
cateva exemple.
8. In pagina 13 a Ghidului de Finantare se specifica:
„Pentru a fi eligibile costurile trebuie: sa fie efectuate in
perioada de implementare a activitatilor proiectului...”.
Aceasta inseamna ca nu pot fi efectuate costuri in
perioada de pregatire a proiectului?
9. Rezerva de contingenta poate poate lua forma unei
sume globale?
10. Daca personalul unui proiect este platit jumatate din
banii organizatiei solicitante si jumatate din banii de la
Autoritatea Contractanta, in acest caz jumatatea platita
de solicitant este considerata cost eligibil si poate intra
ca si co-finantare din partea solicitantului?
11. La capitolul resurse, trebuie scrise numai resursele
organizatiei solicitante sau si cele ale partenerilor? Dar
in cazul unui consortiu, ce resurse se vor specifica?
12. In pagina 12 a cererii de finantare, la capitolul „Alte
solicitari depuse catre institutiile Europene” se
specifica faptul ca solicitantul trebuie „sa listeze
actiunile din acelasi domeniu al cererii de finantare”.
Daca avem un proiect de educatie non-formala derulat
cu finantare de la Consiliul Europei, il putem lista?

personale" sunt trecute urmatoarele activitati:
Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate;
salubritate şi activităţi similare
Activităţi asociative diverse
Activităţi recreative, culturale şi sportive
Alte activităţi de servicii personale
Activităţi ale personalului angajat în gospodării
personale
Activităţi desfăşurate în gospodării private, de
producere a bunurilor destinate consumului
propriu
Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii
pentru scopuri proprii
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor
extrateritoriale.
Cat despre categoriile de angajati, sunt toti cei
care lucreaza in aceste sectoare.
8 Da, trebuie respectate prevederile Ghidului.
9. Rezerva de contingenta este definita la pag.14.
10. Da.

11. Se specifica si resursele partenerilor la punctul
“alte resurse relevante”, in masura in care ele
contribuie la implementarea proiectului
12. Da.
13. Da, se prezinta documente complete actualizate
– a se vedea pct.2.4, pag.21, nota de subsol 17.

13. In cazul in care organizatia noastra a fost infiintata in

1991 dar au survenit modificari majore in statut
(inclusiv schimbarea denumirii Fundatiei ) trebuie
depuse copii dupa toate actele sau numai dupa ultimul
statut si ultimele acte inregistrate la judecatorie?
124 1 Societatea noastra desfasoara numai activitati de
formare profesionala , servicii care sunt scutite de TVA ,
conform art.141,alin.(1) , litera f din Codul fiscal al
Romaniei.Operatiunile prevazute la acest articol sunt
scutite fara drept de deducere, pentru care nu se
datoreaza taxa pe valoare adaugata si nu este permisa
deducerea taxei pe valoare adaugata datorate sau platite
pentru bunurile sau serviciile achizitionate . In aceste
conditii , taxa pe valoare adaugata platita intra in costul
bunurilor sau serviciilor achizitionate . Va rog sa-mi
raspundeti daca in acest caz TVA- ul este un cost eligibil?
2. In proiectul care dorim sa-l propunem organizatia
noastra este aplicant principal (solicitant) si sociatatea
comerciala pentru care calificam angajatii proprii este
partener , am identificat grupul tinta ca fiind numarul total
de persoane angajate de la partener , in acest caz am
dori sa ne raspundeti care sunt beneficiarii finali ?( nu am
inteles prea bine acest termen ).
3. Din echipa de proiect propusa face parte si un
responsabil financiar , care rezolva toate problemele
financiare si de contabilitate ale organizatiei noastre prin
contract de prestari servicii ( societate comerciala ) , in
acest caz , cind completam anexa B – bugetul proiectului
la care capitol sa trecem costul acestei activitati?
125 Firma pe care o conduc are in statut activitatea Cod
CAEN 8042 si 7414, sunt consultant in afaceri cu Master
: Consultanta in Management si de Afaceri" - durata 2 ani
finalizat si Management de proiect. Desfasor activitati de
insturire in managementul afacerilor si managemetul de
proiect. Nu am acreditat aceste activitati.
Intrebare sunt solicitant eligibil pe Phare /2004/016772.04.02. Activitatile ce doresc sa le dasfasor cu ajutor
financiar nerambursabil sunt : Cursuri de management de
proiect, grup tinta 30 cursanti.
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1.
2.
3.

Nu, TVA nu este cost eligibil.
Va rugam sa consultati Anexa L Glosar de
termeni.
Aveti 2 posibilitati : sa il includeti in echipa
proiectului ca responsabil de activitatea
financiar-contabila, sau sa sub-contractati
activitatea
in
conformitate
cu
Ghidul
solicitantului pag.10 (sub-contractorii) cu
respectarea prevederilor OUG nr.34/2006.

Daca cei 30 sunt proprii salariati, nu trebuie sa va
acreditati.
In cazul in care nu sunt salariati proprii, trebuie sa
aveti acreditare, sau sa faceti un parteneriat cu un
furnizor autorizat.

126 1. Is it possible for a company producing and bottling
alcohol products to gain funding by the specific program?
2. Is it possible for a company producing and bottling
olive oil (except the agricultural production of olives) to
gain funding by the specific program?
127 Referitor la incadrarea unei persoane juridice in una
dintre cele doua categorii existente pentru completarea
formularelor de statut (anexa D), respectiv companii
private sau institutii publice, va rog sa-mi spuneti care
este adecvata in cazul unei asociatii patronale non-profit
(Asociatie de drept privat) cum este Asociatia
Aeroporturilor din Romania (AAR, avand ca si membrii
aeroporturile civile din Romania). Noi consideram ca ar fi
potrivita categoria companiilor private, dar am dori o
asigurare avand in vedere componenta asociatiei.
128 Performarea pregatirii tineretului si compatibilizarea
profesionala a somerilor cu solicitarile pietei muncii prin
promovarea tehnologiei informatiei si comunicarii ( IT &
C ) consonate cu videoconferinta si facilitatile ROBOTEL
– SmartClass IDL ( Interactive Distance Learning
).Minerva Company este acreditata ECDL si pregateste
tineri si adulti care primesc " Permisul European de
Conducere a Calculatorului " . Proiectul prevede
utilizarea tehnologiilor IT& C si a videoconferintei care
faciliteaza receptia unei lectii transmisa de un facilitator (
profesor ) dintr-un CASE STUDY intr-o CLASSROOM
echipata cu 16 computere si dialogul audio-vizual a
profesorului cu cursantii aflati intr-o locatie dispusa la
mare distanta . Proiectul ataca diversificarea cursurilor de
pregatire prin Interactiv video distance learning facilitand
gasirea unui loc de munca pentru absolventii de liceu si
universitate fara loc de munca , precum si a celor ce
doresc sa munceasca in tarile UE . Aceste cursuri sunt :
- Secretariat si Asistenta Manageriala
- Diagnostician Computer si Depanator
- Limbi Straine
Rugam a preciza daca Minerva Company poate promova
acest proiect care , in fond , prevede utilizarea unei
tehnologii care sa raspunda pregatirii oamenilor care sa
fie adaptati pentru societatea informationala ce se
construieste si in tara noastra . Minerva Company are
calitatea
de
FURNIZOR
de
PREGATIRE
PROFESIONALA , ramane cu actualele obiecte de
activitate dar doreste performarea acestora prin
tehnologii de varf .
129 Este posibil ca un angajat al unei organizatii economice
care acceseaza programul CES Promovarea Capitalului
uman linia de buget PHARE/2004/016-772.04.02, sa
urmeze 2 sau mai multe programe de formare?
130 Ma numesc D. P. si sunt cadru didactic la Facultatea de
Stiinte Economice, Univ. C. Brancusi Tg-Jiu, universitate
acreditata institutional. As avea si eu o rugaminte la
dv.,puteti sa-mi spuneti daca putem aplica individual sau
trebuie neaparat cu o alta institutie (de exemplu cu
Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca). Cum
ar fi mai bine pentru a obtine o finantare, mai ales pentru
zona noastra?
131 Suntem filiala recent infiintata a unei companii de
proiectare italiene (IDEA Institute), care se numeste
IDEA Institute Romania SA si are sediul in Pitesti, jud.
Arges. Certificatul de inmatriculare al societatii noastre a
iesit in cursul lunii august 2006. Obiectul principal de
activitate este proiectarea de autovehicule rutiere
(autoturisme, motociclete, tractoare, autocamioane, etc.).
Noi avem deja dotarea necesara efectuarii acestei
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Yes, it is possible for both target groups, according
to the eligibility criteria from Guidelines for grant
applicants 2004 “Promoting Human Capital”: points
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
Trebuie sa completati Anexa D formularul pentru
companii private, bifand corespunzator in sectiunea
ONG a formularului.

Un proiect propus spre finantare in cadrul acestei
scheme de grant trebuie sa indeplineasca trei
categorii de criterii de eligibilitate, conform punctului
2.1, pag. 7
Activitatea pe care o promovati este eligibla,
conform pct.2.1.3, pag 10.
In ceea ce priveste grupul tinta, acesta este,
conform Ghidului « Toate nivelurile manageriale din
intreprinderi… », respectiv persoane ANGAJATE, cu
contract de munca in vigoare
Pentru someri (tineri si de lunga durata) se va lansa
o alta schema de finantare nerambursabila in cadrul
Programului Phare 2004.

Da, este posibil,

AJOFM nu este eligibila in aceasta schema de
finantare. Puteti aplica individual daca sunteti
acreditati conform OG 129/2000, (Ghidul
solicitantului pct. 2.1.1, pag 8, nota de subsol 7).

Daca nu, puteti aplica in parteneriat cu un
furnizor autorizat de formare profesionala
Din punct de vedere al activitatii (grupa 74 - alte
activitati de servicii prestate in principal
intreprinderilor) sunteti eligibili, insa nu
respectati conditia specificata la nota de subsol
8, pag. 8. De aceea va trebui sa actionati in
parteneriat cu un furnizor autorizat de formare
profesionala.

activitati (statii de lucru pentru CATIA V4 si V5) dar dorim
sa ne perfectionam personalul existent si pe cel care va fi
angajat in curind pentru aceste activitati. In consecinta va
rugam sa ne precizati daca societatea noastra este
eligibila pentru programul 'Promovarea capitalului uman"
din punctul de vedere al obiectului de activitate si al datei
de infiintare a societatii.
132 I would be grateful if you could give me the exact website
address to download English versions of the application
forms and other bidding documents for the above project.

http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate_2.jsp
The deadline for the application is 29.09.2006,
at 16:30 hours.

1331. Daca s-a amanat termenul de depunere a a dosarelor
pentru
Phare/2004/016-722.04.02-Promovarea
Capitalului Uman si pana cand?
2. Care sunt documentele insotitoare care se depun
odata cu cererea de finantare?

Termenul este 29.09.2006
Documentele sunt precizate la pag.15 (Anexele A,
B, C.)

134 Suntem o societate comerciala care a obtinut de la
Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei in luna
iunie 2005 un Certificat de abilitare pentru a presta
servicii in domeniul protectiei muncii ( valabil pana la
27.06.2008, cu posibilitate de prelungire)pentru o serie de
ramuri si subramuri si activitati. In cadrul ramurilor si
subramurilor intra si cateva sectoare neeligibile cum ar fi
agricultura, vanatore, silvicultura, pescuit etc. In cadrul
listei de activitati de prestari de servicii in domeniul
protectiei muncii este inclusa si activitatea de instruire,
testare si perfectionare a persoanelor cu atributii in
domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin
(1) din Legea nr. 90 / 1996, republicata.
1. Sunt recunoscut ca fiind un furnizor de formare
profesionala in conformitate cu prevederile Ordonantei de
Gvern nr. 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor?
2.Daca da, pot sa organizez cursurile mentionate mai sus
cu precizarea ca activitatile care se vor desfasura in
proiect nu o sa aiba in vedere angajatii din sectorele
mentionate ca fiind neeligibile in ghid?
135 - In cazul in care in cadrul proiectului vor fi organizate 3
module de curs pentru angajati din IMMurile locale,
certificatele de absolvire eliberate pot fi asimilate cu cele
recunoscute la nivelul companiilor din cadrul carora
provin cursantii sau este absolut necesar ca acestea sa
fie certificate recunoscute la nivel national?
136 Ne intereseaza daca sunt considerate activitati eligibile
urmatoarele:
- elaborare de standard occupational;
- acreditarea standardului occupational la CNFPA;
- crearea cursurilor de formare pentru respectivul
standard cu competentele relevante;
- cursuri pilot de formare pentru respectivul
standard.
Este vorba, evident de meserii din cor care nu au deja un
standard.
Noi nu suntem acreditati ca formatori de catre CNFPA.

Nu, pentru a fi furnizor de formare profesionala,
trebuie sa fiti autorizat conform OG 129/2000.
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Daca la curs va participa alt grup tinta (nu angajatii
proprii) atunci furnizorul de formare trebuie sa fie
autorizat in conditiile OG 129/2000, sau asociat cu
un furnizor de formare, a se vedea ghidul
solicitantului pct.2.1.1, pag 8.

Da, dezvoltarea de standarde ocupationale si
organizarea de programe de formare de catre
furnizori de formare autorizati in conditiile OG
129/2000 sunt activitati eligibile.Pentru "acreditarea
standardului occupational la CNFPA" - nu este
necesara finantare. Dezvoltarea presupune asistenta
metodologica din partea CNFPA si la final validare
din partea sectorului (comitet sectorial unde
exista) si aprobare.Cursurile pilot cred ca se pot
finanta, iar formarea se face pentru o ocupatie sau o
calificare, nu pentru un standard, ci pe baza
standardului. In situatia in care nu sunteti acreditati
ca formatori de catre CNFPA, va trebui sa actionati
in parteneriat cu un furnizor autorizat de formare
profesionala.

137 In anexa B (bugetul proiectului) la pct 3.1 cumparari sau
de vehicule scrie ca nu se poate depasi 20% din valoarea
liniei de buget .Deci sa intelegem ca vehiculul cumparat
nu intra in valoarea pct 3.2,3.3 3.4,3.5? Dar in ghidul
solicitantului la capitolul costuri direct eligibile in costurile
de achizitie pt echipamente sau bunuri si servicii nu poate
depasi 20% din linia de buget 7.Deci sa intelegem ca
vehiculul intra in aceasta suma de 20% din linia de buget
7?

Conform Ghidului Solicitantului pentru licitatia
deschisa Phare 2004 "Promovarea capitalului uman"
la pct 2.1.4 Eligibilitatea Costurilor, pag 13 Costuri
direct eligibile, se mentioneaza ''costurile de achizitie
pentru echipamente sau bunuri (noi sau folosite) si
servicii, daca acestea corespund preturilor pietei si
daca sunt necesare pentru realizarea activitatilor
propuse - linia 3 de buget " Echipamente si bunuri" Suma eligibila nu poate depasi 20% din linia de
buget 7- Subtotal costuri directe proiect.

138 La ce se refera veniturile nete sau echivalentul, in
situatia in care e ceruta si cifra de afaceri?

Datele financiare solicitate din cadrul sectiunii
4.1.2. se gasesc in bilant, iar pentru ONG in
raportarile anuale si trebuie completate astfel:
- col.1: cifrele (datele) din „Contul de profit si
pierderi” linia „Venituri totale (09 +40+52)”,
linia 17 din „Rezultatul extraordinar”
- col. 2: „profitul net (rd.58-59-60-61)” linia 21
din cap. „Contul de profit si pierderi.
- col.3: linia „profituri brute (56-57)” linia 18
- col.4: capitalul social subscris.

139 La capit 5.1 Finantari,contracte si imprumuturi obtinute in
ultimii 3 ani din partea Institutiilor Europene.La ce se
refera Tara de interventie?

Tara de interventie este tara unde aplicantul
depune proiectul.

140 Reprezint o societate acredidata si autorizata pe

In conformitate cu ghidul solicitantului cap.
211. eligibilitatea solicitantilor: cine poate
participa la licitatie.
Când companiile de stat sau private, inclusiv
IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori
acreditaţi de programe de formare profesională,
dar doresc să întreprindă măsuri de formare
profesională pentru proprii lor angajaţi, în
cadrul acestei scheme de finanţare, atunci
acestea:
a) trebuie să acţioneze în parteneriat (consorţiu),
cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii
autorizaţi în desfăşurarea acestor activităţi, cu
respectarea tuturor prevederilor legislative
româneşti în domeniu, doar dacă ei organizează
programe de formare profesională care se
finalizează cu certificate de absolvire sau
calificare recunoscute la nivel naţional, sau
b) pot organiza programe de formare
profesională, finalizate cu certificat de
absolvire-participare ce sunt recunoscute doar la
nivelul companiei.
Autorizarea furnizorilor de formare profesionale
se realizeaza in baza Ordonantei Guvernului
nr.129/2000.
Exista linie de finantare speciala in cadrul
bugetului pentru obtinerea acreditarilor.
141 1. Care este termenul limita pentru depunerea 1/ 29 septembrie 2006, ora 16.30.
proiectelor ?
2. Datele financiare solicitate din cadrul
2. Ce se intelege prin venituri nete sau echivalentul sectiunii 4.1.2. se gasesc in bilant, iar pentru
(Resurse cap.4 pag.12) ?
ONG in raportarile anuale si trebuie completate
3. Va rugam sa ne precizati daca in momentul astfel:
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servicii de formare profesionala si servicii de
mediere a muncii. In ghidul solicitantului am
observat ca pot participa la licitatie cei care au in
statut codurile 7450 - selectie si plasare si 8042 - alte
forme de invatamant , etc.
Undeva in ghid se spune ca cei care nu au autorizatie
de la Ministerul Muncii si Invatamantului pot elibera
certificate recunoscute la nivelul companiei.
Intrebare : din cate stim noi , pentru a presta servicii
de formare profesionala este obligatorie obtinerea
autorizatiei de la Directia Muncii locala indiferent de
nivelul de calificare , pt. servicii de mediere este
obligatoriu obtinerea Certificatului de la Agentia
locala a fortei de munca, pt. agent de munca
temporara la fel Autorizatie de la Directia Muncii
locala. Deci : la licitatia pe formare profesionala pot
participa si firme care nu au Autorizatie de la
Ministerul Muncii si Ministerul invatamantului?
Astept raspunsul Dvs. si va multumesc pentru timpul
acordat.

depunerii cererii de finantare se depun si urmatoarele
documente:
-extras ANAF,
-certificat
constatator
Oficiul
Registrului
Comertului
-adeverinta AJOFM
-acord de parteneriat ?
4. In cazul Camerelor de Comert si Industrie, acestea
nu sunt inscrise in Registrul asociatiilor si fundatiilor
din grefa Judecatoriei ci sunt infiintate in baza unei
Hotarari de Guvern, acestea depun in extras HG ?

142 As dori sa intreb daca pot participa la licitatia

deschisa PHARE 2004, dezvoltarea capitalului uman
fara a avea partener in proiect.
143 - Ce reprezinta extrasul / extrasele de cont emise de

Administratia Financiara? Acest extras poate fi
inlocuit de certificatul de atestare fiscala?
- Pentru o socitatea comerciala sunt obligatorii toate
cele 3 coduri CAEN 8042,7414,7450 sau doar cele
care corespund activitatilor pe care le vom desfasura
in cadrul proiectului?
144 O firma care a beneficiat de fonduri de la AJOFM in
urma cu un an pentru activitatea de formare
profesionala este eligibila pentru aceasta licitatie de
proiecte?
145 In urma consultarii Ghidului Solicitantului, avem

urmatoarea nelamurire:la pag. 12 se specifica, printre
activitati care nu sunt eligibile: "activitati care au in
vedere angajatii din urmatoarele sectoare:.administratie publica si aparare ".Dar, in acelasi
timp, la pagina 6, punctual 1.2. Obiectivele
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- col.1: cifrele (datele) din „Contul de profit si
pierderi” linia „Venituri totale (09 +40+52)”,
linia 17 din „Rezultatul extraordinar”
- col. 2: „profitul net (rd.58-59-60-61)” linia 21
din cap. „Contul de profit si pierderi.
- col.3: linia „profituri brute (56-57)” linia 18
- col.4: capitalul social subscris.
3. documentele care se depun odata cu cererea
de finantare sunt:
- pre-propunerea, formularul cererii de finanţare
complet ;
- bugetul - in plic sigilat ;
- matricea cadru logic - in alt plic sigilat )
trebuie să fie depuse într-un exemplar original şi
3 copii.
Lista de verificare (Secţiunea V din cererea de
finanţare
nerambursabilă)
şi
Declaraţia
Solicitantului (Secţiunea VI din cererea de
finanţare nerambursabilă) trebuie capsate
separat şi puse în acelaşi plic.
Cererea de finanţare completă, bugetul şi
matricea cadru logic trebuie de asemenea
depuse şi în format electronic (floppy disc CDROM). Puteti atasa si Cv-urile echipei de
proiect.
4. In faza de stabilire a eligibilitatii ( pasul 4 :
evaluarea eligibilitatii solicitantului si a
partenerilor) vi se vor solicita documentele
suport pentru cererile de finantare selectate
provizoriu in vederea finantarii. (Pag. 21 din
ghidul solicitantului).
Raspunsul la intrebarea dvs. conform ghidului
solicitantului
cap.
2.1.1
eligibilitatea
solicitantului - puteti depune proiectul si fara
partener cu conditia sa indepliniti toate
conditiile de eligibilitate.
1. Da
2. Codul CAEN trebuie sa corespunda
activitatilor din proiect, nu sunt obligatorii toate
cele 3 coduri mentionate in ghid.

In conditiile in care perioada si activitatile
pentru care ati primit fonduri de la AJOFM nu
se suprapun cu activitatile din proiect
(pentru a se evita dubla finantare a unei
activitati) firma dvs. este eligibila din acest
punct de vedere.
Conform Ghidului solicitantului pag. 12. sunt
neeligibile activitati care au in vedere angajatii
din urmatoarele sectoare:
administratie publica si aparare,
etc.
iar grupurile tinta cf. ghidului solicitantului

programului si masurile prioritare pentru anul 2006,
se spune ca unul dintre obiective este constituit de:
"construirea structurilor institutionale, administrative
si de implementare necesare in administrarea
eficienta a Fondurilor Structurale Europene dupa
aderare" Aceasta inseamna, cel putin in mod teoretic,
si instruirea autoritatilor locale in sensul unei mai
bune familiarizari cu modul de actiune al fondurilor
structurale si a unei dezvoltari de abilitati specifice
derularii/monitorizarii proiectelor finantate prin
aceste fonduri.
Deci, daca s-ar dori organizarea unui set de cursuri
specifice (diverse module cu diverse grade de
detaliere) si de informare asupra fondurilor
structurale pentru autoritatile locale dintr-o regiune,
in vederea eficientizarii absorbtiei fondurilor
europene si a diseminarii corecte si eficiente a
informatiilor catre potentiali beneficiari, ACEST
PROIECT AR FI ELIGIBIL ?
146 1. La costuri de achizitionare echipamente... in Ghidul
Solicitantului se precizeaza ca "suma eligibila nu poate
depasi 20% din linia de buget 7", in Anexa II, Conditii
Generale aplicabile Contractelor..., nu se fac specificari
privind limitarile acestui capitol, iar in Anexa B, Bugetul
proiectului, la capitolul 3, chipamente si bunuri,
precizarea privind limitarea de 20% se face la linia
bugetara 3.1, Cumparari sau inchirieri vehicule.
intrebare: limitarea de 20% se refera la intreg capitolul 3
sau doar la linia bugetara 3.1 ?
2. Unde pot fi incadrate costurile pentru training (poate
linia bugetara 6.3, sau...) si daca suma alocata pt aceste
activitati revine partenerului autorizat in desfasurarea de
astfel de activitati?

cap. 2.1.3 sunt:
"Toate nivelurile manageriale din întreprinderi
(management de vârf, mediu şi de linie), cât şi
personalul operativ propriu din întreprinderile
de stat sau private" (pag. 10, ghidul
solicitantului).

1. Limitarea de 20% din linia de buget 7 se refera la
intreaga linie bugetara 3 "Echipamente si bunuri" (a
se vedea nota de subsol 7 /pagina 3 - Anexa B si
Ghidul Solicitantului pag. 13 – costuri de achizitie
pentru echipamente si bunuri)
2. Deoarece nu explicati foarte clar despre ce costuri
de training este vorba, va putem da urmatoarele
lamuriri:
- pentru cheltuieli salariale pentru lectori, se
incadreaza la linia de buget 1.1 si 1.2;
- pentru decontare pe baza de factura, adica
subcontractarea unei parti din activitatea de training,
care trebuie foarte bine justificata, si nu poate
depasi 2000 euro, se incadreaza la linia de buget
5.2, vezi nota de subsol 9/pagina 2 –Buget;
- pentru cheltuieli cu materialede instruire etc, se
incadreaza la linia 6.2.
In ceea ce priveste sumele alocate partenerului,
conform Ghidului Solicitantului, pag. 9 “Partenerii
solicitantului participa la implementarea activitatilor
proiectului (cu exceptia managementului de
proiect...), iar costurile angajate sunt eligibile in
acelasi mod ca si cele angajate de Beneficiarul
finantarii nerambursabile”.

147 1) In cererea de finantare apare la sectiunea (4.1.2) unde
se solicita informatii financiare intr-un tabel necesitatea
completarii urmatoarelor informatii: "situatia financiara
finala sau bugetul". La ce anume se refera acestea stiind
ca se va completa un singur camp intr-un tabel?
2) Daca vor fi cheltuieli cu publicitatea, in cadrul carei linii
bugetare se vor incadra?

3) Partenerii participanti la proiect trebuie sa fie neaparat
pe profit?
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1. In coloana “financiara finala sau bugetul” se va
trece suma aferenta contului de profit si pierdere in
cazul agentilor economici care intocmesc bilant
contabil sau excedentul/deficitul in cazul ONGurilor.
2. Cheltuielile cu publicitatea se incadreaza la linia
5.8. daca avem in vedere cheltuieli cu vizibilitatea
proiectului sau se pot incadra la 5.1 daca e vorba de
publicatii (brosuri, pliante, carti, etc.) si daca sunt
total subcontractate, conform Anexei B - Bugetului
proiectului (Nota de subsol 9).
3. Conform ghidului solicitantului, partenerii trebuie
sa indeplineasca aceleasi conditii de eligibilitate ca
si solicitantul, pagina 9 din Ghidul solicitantului.

4. Da.
4) La documentele de sprijin solicitate de autoritatea
contractanta, (statutul juridic) se pot furniza si originalele,
justificarea fiind ca proprietarii firmei le au in mai multe
exemplare?
5) Va rog daca puteti sa-mi dati exemple de cheltuieli
administrative si de cheltuieli tehnice. Daca o firma are de
exemplu un birou alocat pentru proiect, separat de
celelalte in care se desfasoara activitatea se poate plati
chiria pentru el prin proiect? In ce linie bugetara se
incadreaza aceasta?

148 I am writing you on behaf of ELKEPA (Hellenic Centre for
Research, Training, Entrepreneurship Communication,
Culture, Promotion of Employment)
We are interested in participation to the Phare project in
Resita and we would like to know more regarding:
- the partener’s obligations and which are the partner’s
compensations and budget;
- which are the necessary documents that the partener
has to send to the leader of the project;
- which is the economic profit of the partener.

5. Exemple de cheltuieli administrative: chirii,
intretinere, plata electricitatii etc.
Exemple de cheltuieli tehnice: materiale de instruire,
publicitate, licente, software, traducerietc.
Daca spatiul alocat este inchiriat in mod special
pentru activitatile proiectului, se poate plati chiria
incadrand costurile la linia bugetara 4.2. Daca
spatiul este inchiriat de mai mult timp si nu special
pentru proiect (din spatiul total inchiriat doar o parte
se aloca pentru proiect) atunci costurile de inchiriere
se includ la Costuri administrative – linia de buget
10.
1. The partner have to satisfay the same eligibility
criteria as the beneficiar (see point 2.1.1, 2.1.2 of
the Guidelines for grant aplicants) and to sign a
Partnernership Agreement (Annex K). According to
the Guidelines, pg. 9, the cost involved in the project
are eligible in the same way as the beneficiary cost.
The partner has not a separate budget, so the
beneficiary has to include the partner expenditures
in the budget.
The partnership agreement establishes the role of
the partner/s in the project.
2. Necessary documents: the partner has to submit
the same eligibility documents as the beneficiary
(see chapter 2.4 from the Guidelines).
3. Economic profit of the partner:
- a grant is a direct payment of non-commercial
nature, for the implementation of an action which
pursues an aim concerning of the policy EU;
- a grant may not, by any circumstances, generate
profit (see chapter 1/PRAG).

149 1. Dacă ne puteţi confirma oficial prelungirea datei limită
de depunere a ofertelor până pe data de 29 septembrie
2006 ora 16:00 ?

1. Da, data limita de depunere a ofertelor este 29
septembrie 2006.

2. Ce se înţelege prin prezentarea statutului instituţiei în
copie legalizată (poate fi prezentată o copie certificată
pentru conformitate de reprezentantul legal al instituţiei)

2. Trebuie prezentata o copie legalizata de un notar.

3. Când trebuie depusă ANEXA J - Adeverinţă eliberată
de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Muncă ?
4. Este corectă formularea "(până la data semnării
contractului de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea
Contractantă.)" din Anexa K art. 4 ?
150 Se spune in Ghidul Solicitantului ca o companie poate
obtine o singura finantare. Ce se intampla in cazul in care
o sucursala a companiei dar si compania depun 2
proiecte diferite in 2 regiuni diferite ale tarii? Astept
raspunsul dumneavoastra.

3. Anexa J se depune daca ati fost selectat in urma
evaluarii, pentru finantare nerambursabila, alaturi de
celelalte documente justificative. A se vedea Ghidul
Solicitantului, pag. 22 – documente aditionale ce vor
fi prezentatela verificarea din etapa de contractare.
4. Formularea este corecta si se refera la faptul ca
data mentionata de incepere a parteneriatului,
trebuie sa fie o data anterioara datei semnarii
contractului cu Autoritatea Contractanta.
Conform Ghidului Solicitantului, pag. 12, unui
solicitant nu i se poate acorda mai mult de o
finantare nerambursabila in cadrul acestei licitatii
deschise.
Solicitantul trebuie sa aiba sediul social (sau filiala
cu personalitate juridica) in regiunea unde se
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151 Poate fi incheiat un parteneriat cu o organizatie care
indeplineste conditiile de eligibilitate referitoare la obiectul
de activitate si experienta in domeniul formarii
profesionale, insa urmeaza sa se autorizeze pe meseriile
necesare in cadrul proiectuliu dupa aprobarea cererii de
finantare?

depune cererea de finantare, unde se desfasoara
activitatile proiectului si este localizat grupul tinta.
Chiar daca proiectele se depun in doua regiuni
diferite ale tarii, se va finanta un singur proiect pe
companie (sucursala e parte din companie, acest
lucru se evidentiaza si in bilantul contabil anual).
In conformitate cu ghidul solicitantului, sectiunea
2.1.1 eligibilitatea solicitantilor, pag. 8 se precizeaza
ca, furnizorii care nu sunt autorizati, fie trebuie sa
creeze un parteneriat cu un furnizor autorizat, fie sa
elibereze certificate de participare recunoscute doar
la nivelul propriei companii (pct b).
A se vedea si OG nr.129/2000 privind formarea
profesionala a adultilor – nota de subsol 7 de la
pag.8.

152
Suntem o organizatie profesionala (APPPMAR-Asociatia
Producatorilor si Prelucratorilor de plante Medicinale si
Aromatice din Romania) cu membri asociati raspanditi in
diferite locatii din tara si cu membrii fondatori dinrandul
cadrelor universitare si specialisti pe domeniul nostru
deactivitate. Avem si calitatea de membru observator in
EHGA - European Herb Growers Association numita
EUROPAM. Ne confruntam cu o lipsa acuta de personal
instruit conform normelor europene specifice domeniului
nostru de activitate lucru ce ne face imposibila
colaborarea cu piata externa si continuarea activitatii o
data cu intrarea in Uniunea Europeana.
Va rugam sa ne precizati daca putem fi eligibili ca
solicitanti coordonatori intr-un proiect finantat prin
Programul PHARE 2004 Coeziune Economica si Sociala,
Dezvoltarea Resurselor Umane - "Promovarea Capitalului
Uman" - Linia de buget 016-772.04.02., care isi propune:
a) realizarea unui program de formare a unui grup de
lectori (instruiti de experti europeni si romani) pentru
instruirea unor grupuri vulnerabile pe piata muncii inclusiv persoane de etnie roma;
b) instruirea teoretica si practica conform normelor
europene a cca 100 persoane recrutate din randul
unor grupuri vulnerabile pe piata muncii - inclusiv
persoane de etnie roma din zona de munte a
judetului Brasov si judetelor limitrofe;
c) instruirea teoretica si practica conform normelor
europene salariatilor unor firme (parteneri in proiect)
implicate in preluarea si valorificarea resurselor din
flora spontana. Cursantii vor primi certificate de
absolvire-participare recunoscute la nivelul
organizatiei noastre profesionale si vor putea
desfasura activitati generatoare de venituri prin
valorificarea durabila a resurselor din flora spontana,
respectand normele europene in domeniu.
153.
Va scriu in numele unui parteneriat care doreste sa
propuna un proiect de formare profesionala pentru
ocupatii in domeniul calitatii. In urma studierii atente a
ghidului, la cap 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor se
specifica: "cand companiile... nu sunt furnizori acreditati
de programe de formare profesionala...a) trebuie sa
actioneze in parteneriat cu unul sau mai multi furnizori de
servicii autorizati..La cap. 2.4 Prezentarea docum suport
pt propunerile selectate provizoriu la "Alte docum de
sprijin solicitate", pct. 7 se arata ca : ...In cazul incare
programa cursurilor de formare urmeaza a fi realizata in
cadrul proiectului, atunci cererea de finantare trebuie sa
includa o analiza a necesitatilor de formare - in capitolul
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a) Nu. Vezi pag. 10 din Ghidul Solicitantului,
grupurile tinta.
b) Da, daca sunt persoane angajate, altfel, nu.
c) Da. A se vedea pag. 8, sectiunea 2.1.1 din Ghidul
Solicitantului

Nu. In cazul in care grupul tinta este reprezentat de
proprii angajati, autorizatia pe un program de
formare, trebuie sa existe pana in momentul
depunerii proiectului.

1.7"descrierea detaliata a activitatilor" din cererea de
finantare. In cazul nostru nici unul din parteneri nu este
furnizor de programe de formare profesionala autorizat la
momentul depunerii cererii de finantare, dar propunem un
proiect in care in etapa 1 membrii parteneriatului sa se
autorizeze la CNFPA pentru formarea prof a adultilor in
ocupatii din domeniul calitatii (urmand ca programa
cursurilor, proiectul didactic, metodele de evaluare,
suportul de curs, sa fie realizate in aceasta etapa si
utilizate la autorizare), iar in etapa a doua, dupa
autorizare sa realizam in mod gratuit formarea si
certificarea unei grupe de cursanti in fiecare din ocupatiile
pentru care ne-am autorizat. Va fi vorba de programe de
perfectionare/specializare pt ocupatii din domeniul calitatii
pentru care exista standarde ocupationale aprobate.
Intrebare: este parteneriatul nostru eligibil in aceste
conditii?
154.
Vã scriu din partea unui Consortiu de proiect format dintrun IMM si un Formator acreditat de CNFPA, cu
urmãtoarele întrebãri:
1. Deoarece la pagina 11 din Ghidul Solicitantului, cap.
2.1.3 intitulat Eligibilitatea proiectelor, se stipuleazã în
cadrul subcapitolului „Tipul activitãtilor” ca fiind activitate
eligibilã pentru proiect – Dezvoltarea de standarde
ocupationale. Pornind de la aceste premise, vã adresez
urmãtoarea întrebare:Este eligibilã depunerea unui
proiect în cadrul sus numitei licitatii de proiecte, ale cãrui
etape majore sã fie:

1. Da, este eligibila activitatea de dezvoltare a
standardelor ocupationale, iar activitatile propuse in
proiect trebuie sa se incadreze in in intervalul de
timp specificat in Ghidul Solicitantului, pag. 10,
sectiunea 2.1.3 ( 9-12 luni).
Puteti furniza programe de formare profesionala pe
un singur standard ocupational, cu conditia ca acel
standard ocupational sa fie deja acreditat.
2. Vezi pag. 21 din Ghidul solicitantului, etapa 4 a
procesului de evaluare.
3. Vezi pag. 8 din Ghidul Solicitantului, nota de
subsol 7 si pag. 9, sectiunea 2.1.2.

a) propunerea unui standard ocupational
b) acreditarea standardului ocupational (cu tot ceea ce
înseamnã obþinerea autorizaþiilor din partea CNFPA)
c) furnizarea de formare profesionalã pentru cursanþii
selecþionaþi din grupul þintã, pe baza standardului
ocupaþional acreditat în cadrul prezentului proiect Este
eligibil un astfel de proiect? Sau pot sã furnizez formare
profesionalã numai pe un standard ocupaþional acreditat
pânã la data depunerii cererii de finanþare?
2. Solicitantul si evident prin extensie, Consortiul de
proiect, la momentul depunerii proiectului (pe data de 29
septembrie 2006) trebuie sã depunã si documentele de
ordin administrativ (bilant, balanta, acte de înregistrare
ale companiei etc.) sau aceste vor fi depuse la o datã
ulterioarã dupã prima rundã de evaluare a proiectelor si
afisarea „short list-ului” de proiecte calificate?
3. Având în vedere faptul cã o universitate este furnizor
acreditat de formare profesionalã pe zona universitarã
(cum rezultã din statul de funcþionare si carta
universitarã a acesteia), poate depune o astfel de
institutie singurã o cerere de finantare în cadrul prezentei
licitatii de proiecte ? Sau trebuie sã se asocieze cu o
organizatie de formare profesionalã acreditatã special de
CNFPA?
155.
Doresc sa stiu daca Ordinul Arhitectilor - Filiala Bihor
poate fi solicitant pentru un proiect pentru specializare si
perfectionare RU - arhitecti, avand in vedere ca este o
asociatie cu organizare independenta, nonprofit,
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Da, pentru ca este ONG, cu respectarea conditiilor
din Ghidul Solicitantului, sectiunea 2.1.2.

autonoma, apolitica si de interes public, cf. Legii
184/2001, cu modificarile din 23 februarie 2004, o
asociatie profesionala.

156.

157.

Referitor la licitatia deschisa din Programul PHARE 2004
CES, Dezvoltarea Resurselor Umane - "Promovarea
Capitalului Uman" - Linia de buget 016-772.04.02, va
solicitam clarificari asupra urmatoarelor aspecte:
1) Se pot deconta cheltuielile cu salariile, transportul si
diurna pentru lectorii apartinand partenerului?
2) In situatia in care aplicantul este o societate din
domeniul hotelier, este permisa instruirea receptionerilor
si a personalului operativ - incadrati in sistemul de
invatamant dar inscrisi la ALTE SPECIALIZARI decat
domeniul hotelier? Justificarea e data de faptul ca este
nevoie de instruire pe cerintele postului respectiv,
instruire care nu e primita prin sistemul de invatamant in
care sunt incadrati. 3) La ce se refera "profiturile trebuie
restrictionate la suma ceruta prin Bugetul de venituri si
cheltuieli ale proiectului, a se vedea Ghidul Practic privind
procedurile de contractare pentru proiecte externe CE
punctual 6.2.7.."
4) La
depunerea documentatiei pt licitatie se ataseaza si Anexa
K - Acord de parteneriat semnat de solicitant si parteneri?
Ghidul mentioneaza: "Partenerii vor încheia un "Acord de
Parteneriat"(ca documente adiţionale numai în stadiul de
verificare pre-contractuală), cu ajutorul căruia va fi bine
definit rolul partenerilor (a se vedea Anexa K pentru
formatul recomandat)."
5) Lectorii pot fi asimilati calitatii de "asociati"? Ghidul
mentioneaza: "Alte organizaţii pot fi implicate în derularea
proiectului. Astfel de asociaţi joacă un rol real în proiect,
dar nu pot primi fonduri din finanţarea nerambursabilă, cu
excepţia costurilor de transport si diurnă. Asociaţii nu
trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute
în secţiunea 2.1.1. Asociaţii trebuie să fie menţionaţi în
partea IV a formularului de Cerere de Finanţare"
6) Auditul este obligatoriu?
7) Cine si in ce conditii poate acorda diplome interne?
8) Se permite achizitionarea de echipamente secondhand? Ghidul mentioneaza: "Costuri directe eligibile:
costurile de achiziţie pentru echipamente sau bunuri (noi
sau folosite) şi servicii, dacă acestea corespund preţurilor
pieţei şi dacă sunt necesare pentru realizarea activităţilor
propuse - linia 3 în buget " Echipamente şi bunuri". Suma
eligibilă nu poate depăşi 20% din linia de buget 7 Subtotal costuri directe proiect;" In acest caz puteti
clarifica problematica certificatului de origine?
9) Ce se poate incadra la Capitolul 8 din anexa B - Buget
"Provizioane pentru rezerva de contingenţă"?
Stimata Doamna/Stimate Domn! As avea cateva intrebari
in legatura cu programul Phare PROMOVAREA
CAPITALULUI UMAN.
1. Cum se desfasoara decontarea cheltuielilor efectuate
de catre parteneri in cazul in care partenerul este
furnizorul de formare profesionale, si va presta servicii de
instruire pentru angajatii solicitantului finantarii? Se
elibereaza factura de catre partener spre solicitantul de
finantare sau sunt decontate numai costurile partenerului
referitoare la cursul de formare?
2. Pentru proiectul de fata este obligatoriu auditul
proiectului?
3. In formularul de buget pot fi detaliate mai mult
elementele de buget ( de ex. la punctual 3.2. Mobilier,
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1. Da, conform mentiunilor din Ghidul Solicitantului
de la pagina 9, sectiunea 2.1.2 si pagina 13,
sectiunea 2.1.4.
2. Da, daca sunt incadrati cu contact de munca

3. Toate veniturile (surse preconizate de finantare)
si cheltuielile ocazionate de proiect, sunt inregistrate
in ANEXA B. Proiectul nu poate sa genereze profit
pentru beneficiar, pe perioada implementarii, iar
veniturile trebuie restrictionate la cele prevazute in
finantare.
4. Nu, conform Ghidului solicitantului, pag. 22.

5. Nu, trebuie sa fie angajati cu contract de munca.

6. Nu
7. A se vedea O.G. 129/2000
8. Da, in conditiile in care faceti dovada originii
nationale sau europene a produsului, conform
legislatiei (vamale) in vigoare si in concordanta cu
regulile de achizitie.

9. Pe site-ul www.mmssf.ro, gasiti raspunsul la
intrebarea nr. 15, din tabelul cu intrebari si
raspunsuri, afisat de Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei.
1. In baza Acordului de Parteneriat, se pot deconta
urmatoarele cheltuieli: salarii, transport, diurnal. A se
face diferenta intre parteneriat si sub-contractare 9
care este in limita a 2000 euro).

2. Nu, nu este obligatoriu
3. Da
4. Nu

158.

159.

computere: separat mobilier si separatcomputere)?
4. La punctul 1.3.3. din buget pot fi inclus si diurna
participantilor la cursurile de formare (acestia fiind
angajatii solicitantului)?
5. Ce se intelege sub punctul 10. din buget Cheltuieli
administrative? Acestia nu se suprapun partial cu
cheltuielile detaliate in punctul 4. Birou local?
Va rugam sa ne specificati daca Centrul Regional de
Formare Profesionala a Adultilor Cluj indeplineste
criteriile de eligibilitate pentru a aplica pentru proiectul
Phare "Dezvoltarea Resurselor Umane", "Promovarea
capitalului uman", Linia de buget Phare/2004/016772.04.02.
1. Este elegibila si o societate care se afla la primul an de
activitate?

5. Nu, nu se suprapun. Cheltuielile administrative
sunt cele legate de sediul social al solicitantului, in
timp ce cheltuielile de la linia 4 sunt cele legate de
locul de implementare al proiectului.

Intr-adevar, CRFPA poate fi solicitant/partener
eligibil daca organizeaza cursuri NUMAI pentru
grupurile tinta specificate in ghid (angajati din
intreprinderi private sau de stat).
Nu exista interdictie referitoare la vechimea firmei,
dar exista mentiunea de a avea codul CAEN
corespunzator activitatilor din proiect, inregistrat cu 6
luni inainte de depunerea proiectului.

160.

Va rog sa-mi raspundeti la linia de buget “Promovarea
Capitalului Uman”: o microintreprindere care are cod
CAEN 8042 si partener un furnizor de servicii autorizat,
poate depune proiect pentru organizare cursuri
perfectionare manageri in spiritul economiei europene?

Da, daca partenerul este autorizat pentru acea
activitate de formare.

161.

Va rugam sa precizati in detaliu lista documentelor ce
trebuie depuse pentru Proiectele Phare 2004 Coeziune
Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea Capitalului Uman “ Linia de buget 016772.04.02., pana la termenul limita de depunere a
propunerii de proiect precum si ce acte/documente
statutare/de
infiintare/financiare
ale
solicitantului,
partenerilor respectiv asociatilor trebuie adaugate.
1. Proiectul depus de catre Organizatia noastra in calitate
de Solicitant fara parteneri este eligibil in cazul in care
Solicitantul:
a) doreste sa emita prin proiect doar certificate de
participare-absolvire cu recunoastere interna la nivelul
firmelor participante la formare si
b) nu dispune de autorizatie din partea MMSSF dar
c) are prevazuta in statut ca activitate formarea
profesionala?
2. Proiectul depus de catre Organizatia noastra in calitate
de Solicitant avand ca partener Universitatea Al.I.Cuza
(Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor) este
eligibil in cazul in care:
a) Solicitantul doreste sa emita prin proiect
doar certificate de participare-absolvire cu recunoastere
interna la nivelul firmelor participante la formare si
b) Solicitantul nu dispune de autorizatie din partea
MMSSF dar
c) Solicitantul are prevazuta in statut ca activitate
formarea profesionala si
d) Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor nu
dispune de autorizatie MMSSF pentru formare continua
in managementul proeictelor iar
e) OG 129/2000 prevede la art. 18, alineatul 2 ca
"Programele postuniversitare de educatie permanenta,
furnizate de institutiile de învatamant superior acreditate,
precum si alte programe de formare profesionala a
adultilor de nivel universitar, organizate în învatamantul
superior,se supun numai mecanismelor specifice de
autorizare si acreditare academica"?

Pana la termenul limita de depunere a propunerilor,
29 septembrie, trebuie trimise documentele
precizate in ghidul solicitantului - pag 15. Acte
statutare vor fi solicitate dupa pasul 4 din evaluare,
conform Ghidului - pag 21

162.

43

1.In situatia expusa de dvs., sunteti eligibil ca
aplicant, cu mentiunea ca diplomele/adeverintele
eliberate vor fi recunoscute numai la nivelul
companiei dvs. sau a beneficiarului (unde sunt
angajate persoanele perfectionate).

2. Da, sunteti eligibil

163.

164.

165.

166.

In cazul in care se aproba proiectul si partenerul din
motive prsonale, doreste sa se retraga ce se intampla? si
cum se poate remedia situatia ca proiectul sa continue?.
Se poate inlocui partener? daca partenerul nu are
experienta in management de proiect? si are numai cele
3 coduri CAEN ?
Vă scriu din partea Biroului Regional Suceava pentru
Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina (O.N.G.).
Intenţionăm să depunem o Aplicaţie în cadrul C.E.S. D.R.U. 2005 la U.I .P. Piatra Neamţ.
As dori sa aflu daca, in cazul unui buget estimat de
aproximativ 30.000 Euro, este obligatorie, respectiv
necesară o cheltuiala de audit şi care ar putea fi un
cuantum rezonabil al acesteia.
Daca prin proiectul propus se urmareste organizarea de
training-uri in domeniul managementului sau in domeniul
managementului resurselor umane, de ce tip de
acreditare (daca exista acreditare) ar avea nevoie
solicitantul sau partenerul sau pentru a putea oferi aceste
servicii?
In cazul in care partenerul din proiect dispune de un
spatiu propriu, dar pe care nu il aduce contributie in
natura in proiect, spatiul poate fi folosit in cadrul
proiectului, in baza unui contract de inchiriere, partenerul
emitand factura pentru chiria spatiului?

Va sugeram sa va alegeti cat mai bine partenerul
pentru a nu fi nevoit sa-l schimbati in perioada de
implementare a proiectului, pentru ca proiectul nu se
aproba ci se selecteaza pe baza unui proces de
evaluare, proces care include si evaluarea
parteneriatului.
Va rugam sa parcurgeti cu atentie CONTRACTUL
DE FINANTARE NERAMBURSABILA, art.15, pct
15.6.

Nu este necesara acreditarea daca diplomele /
adeverintele sunt recunoscute doar de institutia
dumneavoastra sau de solicitantul de instruire.

Nu se încheie acest contract de închiriere între
Solicitant şi Partener, ci ar fi bine ca unul din rolurile
partenerului să fie acela de a pune sala la dispoziţie
pentru proiect.

167.

Este eligibil un parteneriat format din 4 companii de stat,
nici una din ele nefiind furnizor de formare autorizat
conform OG. nr. 129/2000, care isi propune derularea de
cursuri pentru proprii angajati ce se vor finaliza cu
certificate de participare recunoscute la nivelul firmei?

In aceasta situatie, ar trebuie sa va incadrati la
prevederile de la punctul 2.1.1, pag. 8 nota de
subsol 8.

168.

1. Lectorii care participa la programele de formare ale
adultilor pot fi si functionari publici?
Se stie ca singura activitate pe care o pot desfasura
functionarii publici este cea de predare.
Daca raspunsul este ,,da’’, cum vor fi angajati in cadrul
proiectului, avand in vedere ca statutul de functionar
public nu le permite sa incheie alt contract de munca ?
Vor putea lucra pe baza unor contracte de prestari
servicii?
2. Daca cererea de finantare este castigatoare se mai pot
face modificari ale echipei de implementare? Dar
modificari ale bugetului cu acte aditionale?
3. Autorizarea ca furnizor de formare profesionala se
poate face si dupa castigarea licitatiei, avand in vedere
ca exista in Anexa B – buget la linia 6.3. costuri de
autorizare? Sau trebuie sa dovedesti ca esti autorizat ca
sa fii eligibil?
4. Este obligatoriu sa ai parteneriat, daca esti furnizor de
formare profesionala? Partenerul se poate schimba dupa
aprobarea cererii de finantare?
5. Cheltuielile cu amenajarea salii de curs (gresie sau
parchet, var, vopsea) sunt eligibile? La ce linie din buget
intra?
6. Exista un nr. maxim de membri ai echipei de
implementare (fara lectori)?
1. Unui solicitant i se poate acorda o finantare
nerambursabila, unica pe Regiunea de Dezvoltare, sau
pe tara?
2. Asociatii pot participa la cofinantarea proiectului?
3. In formularul Cererii de finantare, se recomanda
dimensiunea echipei de implementare - 5 persoane daca proiectul include, pentru echipa de implementare un
volum de munca de 2,25 omxluna (adica 2,25 norme
intregi de 8 ore),pot fi constituite 7 posturi, distribuite la 7
persoane, cu cate 0,5 respectiv 0,25 omxluna

1. Functionarii publici pot exercita funcţii sau
activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice
şi al creaţiei literar-artistice. (Conform legii
functionarului public.)
2. DA, se pot face, a se vedea Ghidul aplicantului,
Pct 2.6 - amendamente la contract si modificari in
cadrul bugetului.
3. Autorizarea ca furnizor este considerată cheltuială
eligibilă, poate fi prinsă în linia de buget 6.3. A se
vedea pct. 2.6 - Amendamente la contract şi
modificări în cadrul bugetului. Nu trebuie dovedit
faptul că sunteţi acreditat pentru a fi eligibil.
4.Nu sunt obligatorii parteneriatele, dar există în
grila de evaluare a cererilor de finanţare pct 3.3 (pag
20 din ghid) punctaj acordat pentru parteneriate.
Partenerul poate fi schimbat, dar foarte bine
justificat,
şi
numai
cu
acordul
Autotităţii
Contractante. (vă sugerăm alegerea foarte bună a
partenerului pentru a nu ajunge în aceasta situatie).
5. Nu sunt eligibile costuri alocate pentru amenjarea
spaţiilor destinate implementării proiectelor (de ex.:
gresie, var, termopane, etc.)
6. Nu există număr maxim de membri ai echipei de
implementare.

169.
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1. Finantarea este unica in regiune.
2. da.
3. da, cu detaliere cat mai exacta in cerea de
finantare, sectiunea i, pct.3.

170.

Va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect privind
alcatuirea cererii de finantare pentru proiecte privind
"Promovarea Capitalului Uman"
- La pg 15 din ghid se mentioneaza ca trebuiesc
prezentate in limba romana si engleza:pre-propunerea,
bugetul, matriceacadru logic si CV-urile.
- La pg 21 se precizeaza ca CV-urile se prezinta ca
documente suport in pasul 4.
DECI:
1. Cand se prezinta CV-urile in limba romana si engleza :
la depunerea cererii de finantare sau in pasul 4?
2. Pre-propunerea,bugetul si matricea cadrul logic se
prezinta in limba engleza chiar de la depunerea cererii
de finantare sau in pasul 4 ca documente suport pentru
cererile selectate temporar?

171.

In legatura cu proiectele privind "Promovarea Capitalului
Uman" avem cateva nelamuriri.
1. Suma limita indicata in ghid de 75.000 EUR reprezinta
suma nerambursabila care se poate obtinede la dvs? La
aceasta se adauga contributia solicitantului (a noastra).
Deci, pentru a obtine suma nerambursabila de 75000
EUR solicitantul trebuie sa participe cu o suma in
numerar de 18750 EUR. Valoarea totala a proiectului
este atunci de 93.750 EUR. 80% din aceasta valoare
(93750) reprezinta valoarea de 75.000 EUR. Este corect
acest calcul?
2. Termenul de 10 zile pentru prezentarea documentelor
suport nu poate fi respectat pentru obtinerea certificatelor
fiscale de la autoritatile financiare.Deoarece aceste
certificate au o valabilitate limitata de 30 zile, nu are sens
sa se obtina anticipat. De aceea este de dorit ca
anuntarea unui solicitant sa se faca si prin mesaj
electronic,iar termenul sa fie de 15 zile. De asemenea
exista riscul unor intarzieri in transmiterea scrisorilor de
anunt a rezultateolr catre solicitanti.
Dorim ca in cadrul propunerii noastre de proiect sa
organizam si cursuri de „European Computer Driving
Licence”. Conform procedurii ECDL Romania – institutie
acreditata sa organizeze astfel de cursuri, examinarea
participantilor in vederea atestarii are un cost de 10 EUR
modul adica 70 EUR pentru cursul complet – taxa
platibila ECDL Romania.
1. Referitor la art. 3.3 Plati, din Anexa K, 'Acord de
parteneriat', intrucat acordul trebuie incheiat inainte de a
fi semnat contractul de finantare intre partenerul
principal si Autoritatea Contractanta, va rugam sa ne
precizati opinia dumneavoastra referitoare la prevederea
privind facturarea, avand in vedere urmatoarele situatii:

172.

173.

1.1 - procedurile pentru plati sunt comunicate dupa
inceperea implementarii (din experienta noastra in
programe anterioare, de exemplu Phare 2002), acestea
nepermitand facturarea intre parteneri;
1.2 - partenerul este alcatuit dintr-o universitate si o
microintreprindere, ambii fiind furnizori de formare -
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CV-urile se depun obligatoriu conform Ghidului ca
documente suport. Totusi ar fi preferabil sa fie
depuse impreuna cu cererea de finantare..
Solicitanţii trebuie să depună cererea de finanţare
împreună cu toate anexele completate în limba
română sau limba engleză, dar furnizând
următoarele documente atât în limba română, cât şi
în limba engleză: Prepropunerea, Bugetul (Anexa
B), Matricea Cadrul Logic (Anexa C), CV–urile
echipei de proiect şi a experţilor cheie (Anexa I).
Cele precizate mai sus sunt valabile la depunerea
cererii de finantare.
Dupa ce cererile de finantare vor fi selectate, numai
documentele stipulate la pag. 21 din Ghid vor fi
solicitate.
1. Răspuns: DA

2. Acestea sunt condiţiile stipulate în Ghidul
Aplicantului şi Practical Guide şi NU POT FI
MODIFICATE.

Cursurile de formare trebuie realizate de partener
sau solicitant si nu trebuie subcontractate.

1. Conform formatului recomandat a Acordului de
parteneriat : „Partenerul principal va deschide un
cont separat pentru proiect.
Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilă şi cofinanţarea adusă de fiecare partener) vor fi
transferate în acest cont.
Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către
partenerul principal din acest cont.
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi
făcute pe bază de facturi emise către partenerul
principal.
Toate facturile vor avea înscrise următoarele
informaţii:
a) Activitatea
întreprinsă
corespunzător
proiectului;
Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii”

oricare dintre ele putand fi partenerul solicitantului (prima nu emite facturi catre agenti economici, iar cea dea doua ar plati impozitul de 3% pe veniturile
microintreprinderilor pentru orice factura emisa, chiar
daca sumele facturate reprezinta de fapt salariile
expertilor sai si nu venituri comerciale);

In ceea ce priveste obtinerea certificatului pentru
scutirea TVA, acesta se obtine in conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind taxa pe
valoare adăugată cu modificările şi completările
ulterioare şi Ordinului Ministerului Finanţelor Publice
nr. 1880/2005.

1.3 - activitatile facturate de catre agentul economic ar
putea fi considerate servicii prestate universitatii, caz in
care acesta, fiind platitor de TVA, ar putea solicita si
obtine de la Administratia Financiara acel certificat care
sa-i permita facturarea fara TVA? In acest caz, la care
linie de buget ar putea fi incluse activitatile partenerului?
2 Referitor la Art. 7.1.3 si 7.2.1 din draftul contractului
de finantare, beneficiarul trebuie sa transmita 'raportul
final conform Articolului 2(4) din Condiþiile Generale, în
trei luni de la încheierea perioadei de implementare aºa
cum e definitã în Articolul 2 din Condiþiile Speciale, dar
nu mai târziu de 30.09.2007'. Avand in vedere faptul ca,
cel mai probabil, implementarea nu va incepe inainte de
30.11.2006, cum poate fi implementat un proiect cu o
durata de 12 luni (conform ghidului, durata unui proiect
poate fi de 9 - 12 luni), pentru care ar trebui inaintata
cererea de plata (implicit raportul final) inainte de
30.09.2007?

174.

175.

3. Daca intreprinderile ai caror angajati constituie grupul
tinta nu sunt parteneri in proiect (partenerii fiind furnizori
de formare profesionala), este permis ca aceste
intreprinderi sa contribuie pentru activitatile de formare cu
sume in limita necesarului de cofinantare din proiect?
Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea intrebare
privind aplicatiile pentru licitatia deschisa pe linia
bugetara Phare/2004-2006
-Tinand cont ca in conditiile finantarii, aplicantul trebuie
sa asigure continuitatea pentru inca minim 3 ani, aceste
fonduri pot proveni din Fondurile structurale sau din alte
aplicatii de finantare sau trebuie acoperite din fonduri
proprii?
1. O asociatie profesionala depune un proiect in calitate
de Solicitant un proiect, neavand alti parteneri, ce va
urmari realizarea de cursuri pentru membrii acesteia.
Este acest proiect eligibil? Sunt eligibile in cadrul acestui
proiect costurile pentru acreditarea acestor cursuri?
2. Sunt cheltuieli eligibile, diurnele prevazute in capitolul
bugetar. Participanti la seminarii/conferinte, pentru
cursantii din cadrul proiectului? Diurnele vor acoperi
costurile de cazare si masa pentru participantii la
cursurile ce se desfasoara in alta localitate din regiune
decat localitatea de origine a cursantilor?
3. Transportul cursantilor se poate deconta pe linia de
buget 2.2 Transport local , cheltuielile fiind justificate prin
bilete de tren, autobuz, benzina conform normelor legale
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2. Acest contract este doar o propunere.
Perioada de implementare a proiectului va fi
respectata.

3. Nu, toate activitatile proiectului sunt finantate din
bugetul aprobat al proiectului.
Bugetul este constituit din finantarea nerambursabila
si
cofinantarea
solicitantului
(partenerilor).
Raspunderea pentru toata suma ce reprezinta
cofinantare o are solicitantul.
Conform Pct. 2.4 Sustenabilitate, din Cerea de
finantare, solicitantul trebuie sa evidentieze
sustenabilitatea
proiectului
inclusiv
aspectul
financiar.
Solicitantul trebuie sa identifice sursele de finantare
care vor fi folosite pentru continuarea activitatilor,
acestea trebuie sa fie credibile şi realiste.

1. Sunt eligibile, conform Ghidului pag.14, costuri
pentru autorizări legale şi alte costuri legate direct
de activităţile proiectului14 (de exemplu, cadrul legal
cu privire la formarea profesională a adulţilor şi
evaluarea şi certificarea competenţelor obţinute în
sistem informal sau non-formal) – linia de buget 6.3.
2. La linia 1.3.3. se vor deconta sumele aferente
diurnelor acordate cursantilor in cazul in care masa
si cazarea acestora nu a fost subcontractata (caz in
care cheltuielile vor fi evidentiate la linia 5.7.”Costuri
conferinte/ seminarii”).
3. La capitolul bugetar 2. Transport se vor deconta
bilete de avion, tren si alte mijloace de transport, nu
se va deconta benzina/motorina. Se va accepta
decontarea la aceasta linie si a serviciilor de
transport pe baza de contract incheiat cu o firma
specializata de transport, pentru transportul
personalului propriu sau al participantilor cu

in vigoare?
4. Poate avea calitatea de partener in proiect un furnizor
de cursuri ce nu are sediul in Regiunea de derulare a
proiectului?
5. Poate fi solicitant eligibil o sucursala fara personalitate
juridica a unui furnizor de formare ce are sediul social in
alta Regiune, dar are prevazuta in statut existenta
sucursalei in Regiunea de depunere?
6. Obtinerea acreditarii pentru cursurile desfasurate este
activitate eligibila? Sunt eligibile, in cadrul liniei bugetare
6.3 costuri privind acreditarea unui furnizor de cursuri?
7. Ce se intelege prin subcontractarea serviciilor de
dezvoltare a resurselor umane? In cadrul acestora intra
doar servicii legate de desfasurarea cursurilor sau si alte
activitati din proiect - spre exemplu realizarea de
publicatii, studii si cercetari?
8. Ce documente se depun in engleza?
9. Ce se intelege prin “Solicitantii trebuie sa depuna
cererea de finantare cu toate anexele completate in limba
romana sau in limba
engleza”- sectiunea 2.2.1. Cererea de finantare din
Ghidul Solicitantului?
Cererea de finantare trebuie elaborata in engleza?
10. Centrele Regionale de Formare Permanenta a
adultilor sunt parteneri eligibili?
11. Un societate comerciala poate fi solicitant si furnizor
de servicii neacreditat in vederea desfasurarii de cursuri
de specializare la nivelul altor societati comerciale,
cursuri ce se vor finaliza cu certificat de absolvireparticipare recunoscute doar la nivelul societatilor
cuprinse in proiect?

176.

1. O societate comerciala care are in obiectul de
activitate codul CAEN “8042 – Alte forme de educatie”
dar nu este autorizata ca furnizor de programe de
formare profesionala este partener eligibil?
2. In “Ghidul solicitantului” , la pagina 13 scrie ca pentru
linia de buget 3 – Echipamente si bunuri “suma nu poate
depasi 20% din linia de buget 7”. In Anexa B –Buget,
limitarea de 20% se refera numai la linia de buget “3.1 –
Cumparari sau inchirieri de vehicule”.
Va rog sa precizati la ce se refera limitarea de 20%:
numai la linia de buget 3.1 sau la intregul capitol bugetar
3 – Echipamente si bunuri ?
3. Deoarece in “Ghidul solicitantului” , la pagina 15 scrie
“Solicitantii trebuie sa depuna cererea de finantare
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respectarea procedurilor de achizitie, daca este
cazul;
4. Solicitantul sau partenerul trebuie să aibă sediul
înregistrat (sediul social sau filiala cu personalitate
juridica) în regiunea unde se depune cererea de
finanţare.
5. Nu, pentru a fi eligibil solicitantul sau partenerul
trebuie să aibă sediul înregistrat (sediul social sau
filiala cu personalitate juridica) în regiunea unde se
depune cererea de finanţare.
6. A se vedea raspunsul la intrebarea 1
7. Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a
resurselor umane se refera la subcontractarea
serviciilor de instruire, perfectionare, calificare,
recalificare, specializare etc. Atentie aceasta
enumerare nu este exclusiva se pot include aici si
orice alta activitate care poate fi considerata ca
poate face parte din categoria serviciilor de
dezvoltare a resurselor umane – solicitantul trebuie
sa justifice foarte bine orice subcontractare.
8. Solicitanţii trebuie să depună cererea de finanţare
împreună cu toate anexele completate în limba
română sau limba engleză, dar furnizând
următoarele documente atât în limba română, cât
şi în limba engleză: Prepropunerea, Bugetul
(Anexa B), Matricea Cadrul Logic (Anexa C), CV–
urile echipei de proiect şi a experţilor cheie (Anexa
I).
9. A se vedea raspunsul la intrebare 8
10. Centrele regionale de formare profesionala a
adultilor pot fi partenerii in proiecte ca furnizori de
formare profesionala cu respectarea conditiilor din
Ghidul solicitantului.
11. Când companiile de stat sau private, inclusiv
IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori
acreditaţi de programe de formare profesională, dar
doresc să întreprindă măsuri de formare
profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul
acestei scheme de finanţare, atunci acestea:
a) trebuie să acţioneze în parteneriat (consorţiu), cu
unul sau mai mulţi furnizori de servicii autorizaţi în
desfăşurarea acestor activităţi, cu respectarea
tuturor prevederilor legislative româneşti în
domeniu7, doar dacă ei organizează programe de
formare profesională care se finalizează cu
certificate de absolvire sau calificare recunoscute la
nivel naţional,
sau
b) pot organiza programe de formare profesională,
finalizate cu certificat de
absolvire-participare ce sunt recunoscute doar la
nivelul companiei.
1. Da, in conditiile care sunt precizate in ghid.

2.Limita de 20% se refera la intregul capitol bugetar
3.

3. Intr-o prima faza veti depune:
Pre-propunerea

177.

impreuna cu toate anexele completate...” dar o serie de
documente sunt solicitate ca documente suport, de sprijin
sau aditionale (Anexa D- Formularul de statut juridic,
Anexa E –Formularul de identificare financiara , Anexa I
– CV-uri, Anexa H –Declaratia pe proprie raspundere,
Anexa J – Adeverinta AJOFM, Anexa K – Acordul de
parteneriat) numai pentru “solicitantii care au fost
selectati provizoriu sau cei aflati pe lista de rezerva...”
(Ghidul solicitantului , pagina 21) va rog sa precizati care
sunt documentele care, alaturi de Anexa A- Cererea de
finantare, Anexa B- Buget, Anexa C- Matricea cadru
logic, trebuie incluse in solicitarea de finantare depusa la
UIP.
4. Va rog sa precizati daca urmatoarele documente
(suport si aditionale) trebuie incluse in solicitarea de
finantare depusa la UIP:
- a. statutul organizatiei solicitante si a partenerilor
- b. copie dupa cele mai recente documente financiare
- c. extrasul de cont emis de Administratia Financiara
- d. certificatul constatator Registrul Comertului
Am cateva neclaritati cu privire la:
1. momentul depunerii CV-urilor - odata cu prepropunerea sau in etapa urmatoare de evaluare? La pg
15 din ghidul solicitantului, sunt mentionate documentele
ce se depun atat in limba romana cat si in limba engleza,
printre acestea aflandu-se si CV-ul. Nu se specifica insa
momentul depunerii CV-ului. In schimb celelalte
documente ce se depun atat in limba romana cat si in
limba engleza le regasim ulterior mentionate in ghidul
solicitantului, ca documente obligatorii pentru prima etapa
de evaluare. Conf. pg.21 - pct.2.4 s-ar intelege ca CVurile se depun in a doua etapa de evaluare. De
asemenea, CV nu apare in Lista de verificare.
2. Cand se depune Anexa E - identificarea financiara?
Conform pg 21 din ghidul solicitantului, acest document
se solicita in etapa a II-a de evaluare. Ilogic, tinand cont
ca pe acest document trebuie sa apara si semnatura
bancii cu privire la deschiderea contului de proiect.
Conform pg.10 din Cererea de finantare, pct.II Solicitantul
- 2 Detalii despre banca - se precizeaza ca anexa E se va
completa inainte de semnarea contractului.
3. Ce se intelege prin situatie financiara finala sau
bugetul? Aceste documente sunt precizate la pg 12 din
cererea de finantare pct. 4.1.2."Date financiare". Va rog
sa aveti in vedere faptul ca institutia pe care o reprezint
este o institutie de invatamant superior.
4. Conform MO privind infiintarea universitatii si a statului
juridic, universitatea este o "institutie de invatamant
superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate
publica". In acest context, care formular din cadrul
Anexei D se va completa: cel referitor la "institutii
publice" sau la "companii private"? Cu privire la
aceasi anexa - referitor la tipul companiei: ce trebuie
precizat?
5. Ce se intelege prin "numar de inregistrare legal"?
informatie ce trebuie precizata in cap.II Solicitantul. In
subsolul paginii scrie "daca solicitantul a mai semnat un
contract cu Comisia Europeana" De asemenea, as avea
urmatoarele intrebari:
- cand se organizeaza o sesiune de training in contextul
in care termenul limita de depunere este 29 sept a.c?
- pe ce pagina web si cand se vor putea regasi intrebarile
adresate de catre posibili beneficiari si raspunsurile
aferente?
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Matricea (anexa C)
Bugetul (anexa B)
Cererea de finantare (anexa A).
In conformitate cu ghidul solicitantului, CV-urile
trebuie prezentate oricum (se precizeaza la pagina
15)
Dvs. trebuie sa respectati prevederea de la pagina
21, dar este mai bine sa le aduceti de la inceput.

4. Recititi informatiile de la paginile 21, 22 –
capitolele 2.4.

1 In conformitate cu ghidul solicitantului, CV-urile
trebuie prezentate oricum ( se precizeaza la pagina
15)
Dvs. trebuie sa respectati prevederea de la pagina
21, dar este mai bine sa le aduceti de la inceput.

2 Anexa E – identificarea financiara se va depune
de catre solicitantii care au fost selectati provizoriu
sau cei aflati pe lista de rezerva la cererea scrisa a
Autoritatii Contractante.(pagina 21, punctul 2.4,
subpunctul 4)

3. Prin situatia financiara sau bugetul se intelege
bilantul contabil.

4.Completati formularul pentru institutii publice.

5. Se trece CUI-ul firmei.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

1. Referitor la serviciile subcontractate, se specifica in
Ghidul Solicitantului, pag. 13/ Costuri direct eligibile,
faptul ca: "Subcontractarea serviciilor de dezvoltare a
resurselor umane este permisa numai in cazuri foarte
bine justificate si nu poate depasi 2000 Euro". As dori sa
va intreb, in ce masura se aplica aceasta restrictie, avand
in vedere ca, in cazul in care aplicantul doreste sa-si
formeze personalul in domenii in care nu exista expertiza
interna (in-house), este nevoit sa apeleze la fime ale
caror tarife de piata sunt destul de ridicate( in anumite
cazuri este vorba chiar de consultanti straini)? Costul
unui expert depaseste in anumite cazuri cei 2000 de
euro.
2. As dori sa va intreb care este intervalul aproximativ in
care aplicantul va primi raspunsul privind aprobarea sau
respingerea proiectului depus?
In cadrul proiectului Phare 2004/016-772.04.02
“Promovarea capitalului uman” este obligatoriu ca o
firma furnizoare de servicii de training sa fie autorizata
conform legislatiei in vigoare, pentru a se incadra in
criteriile de eligibilitate precizate la punctele 2.1.1. si 2.1.2
din Ghidul solicitantului?
MMSSF, in calitate de autoritate contractanta,evaluaza
cererile de finantare sub incidenta Ordonantei de urgenta
nr.60/2001 privind achizitiile publice?
Prin contractul de finantare care se incheie in urma
evaluarii cererilor de finantare se impune aplicarea
prevederilor acestei ordonante?
In ghidul solicitantului nu am gasit referire la aceasta,
este cumva o cerinta implicita? Va rog sa/mi dati detalii si
despre intrebarile adresate de catre alti solicitanti in
legatura cu aceasta linie de buget, precum si despre
rasunsurile primite.
Este suficient ca doar unul dintre parteneri sa aiba sediul
in zona de implementare a proiectului? (sau este
obligatoriu ca SOLICITANTUL sa aiba sediul in zona??) in ghid scrie " solicitantul sau unul dintre parteneri...."
1. In cazul in care obiectivul proiectului il reprezinta
elaborarea unui standard ocupational finalizat cu
desfasurarea de cursuri de calificare in meseria
respectiva (problema cu impact national) cum se poate
solutiona problema "localizarii"?
2. Daca subcontractor poate fi o persoana(pensionar?)
angajata cu conventie civila, si care este in acest caz
plafonul pentru salariu al acesteia?
3. Cine sunt expertii cheie (care nu fac parte din echipa
de proiect)?
Va rog sa imi spuneti daca este eligibil si un proiect
depus de un consortiu in care nici solicitantul si nici
partenerii nu sunt furnizori autorizati de programe de
formare profesionala.

184.

O societate comerciala care nu are in obiectul de
activitate codul CAEN 7450 este eligibila ? Precizam ca
proiectul propus nu va avea ca si activitate Recrutarea si
Plasarea fortei de munca.

185.

O societate comerciala care nu este acreditata ca si
furnizor de formare profesionala conform OG 129/2000
dar care desfasoara activitati de instruire (ECDL), este
eligibila ? Poate fi eligibila acreditarea ca si activitate in
cadrul proiectului ce va fi propus ?
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Limita de subcontractare este 2000 de EURO;
pentru sume mai mari, aveti la dispozitie solutiile:
9 de a include in parteneriat firma straina la care
expertul lucreaza
9 de a incheia un contract de munca in conditiile
legii cu expertul in cauza
Data sunt orientative:
10.10 – informare solicitanti cu privire la
rezultatulsesiunii de deschidere si a verificarii
conformitatii administrative
20.10 – informare cu privire la rezultatulevaluarooo
pre-propunerilor
10.11 – rezultatulevaluarii formularului de cerere de
finantare
20.11 – decizia de acordare a finantarii
Firma trebuie sa satisfaca cerintele din ghid de la
punctele 2.1.1 si 2.1.2.

In ghidul solicitantului la pagina 7, punctul 2 Reguli
privind prezenta licitatie se specifica: „prezentul ghid
stabileste reguli…, in conformitate cu prevederile
Ghidului Practic, precum si cu legislatia romana in
vigoare privind achizitiile publice (Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006.

Da, este suficient, asa cum se precizeaza in ghid la
pagina 8 „solicitantul sau unul dintre parteneri
trebuie sa aiba sediul inregistrat in regiunea unde se
depune cererea de finantare”
Intrebarea 1 nu este clara.
La intrebarea 2: angajarea pensionarilor se face in
conformitate cu legislatia muncii in vigoare.
3. Expertii cheie fac parte din echipa de proiect si
sunt alesi de catre solicitant.

Intrebarea nu este clara. Nu precizati activitatea pe
care propuneti sa o desfasurati. Membrii consortiului
(aplicant / parteneri) trebuie sa satisfaca criteriile de
eligibilitate 2.1.1 /2.1.2 din ghid.
In conformitate cu ghidul solicitantului, la pct. 2.1.1.
eligibilitatea solicitantilor-nota de subsol nr. 8 (pag.8)
este specificat ca « solicitantul sau cel putin unul din
parteneri trebuie sa aiba activitatile din proiect
incluse in documentele statutare ». Ar trebui sa
precizati ce activitate veti derula.
HG 522/2003 de aprobare a normelor metodologice
de aplicare a OG 129/2000 privind formarea
profesionala a adultilor prevede ca se supun
autorizarii numai furnizorii de formare care doresc sa
elibereze certificate cu recunoastere nationala.
Asadar, puteti organiza programme de formare
pentru angajatii proprii, finalizate cu certificate

recunoscute la nivelul companiei.

In ceea ce priveste depunerea cererilor- in ghidul
solicitantului la pct.2.2.2. este precizat :a) in vederea
facilitarii procesarii solicitarilor, va rugam sa prezentati
dosarul original si cele 3 copii in format A4, fiecare legat
sau indosariat separat; b) solicitantii trebuie sa verifice
daca dosarul continand cererea de finantare este
complet, utilizand lista de verificare (sectiunea V din
formularul de cerere de finantare). De asemenea, in lista
de verificare la pct. 6 si 7 se face referire la existenta
matricei si bugetului in plic sigilat. Intrebare : matricea si
bugetul trebuie puse in plicuri sigilate separate sau
trebuie sa se afle in acelasi plic sigilat cu toata
documentatia ?
Dorim sa facem un program de formare pentru alte firme,
nu pentru noi, in domeniul operarii pe computer. Avem in
obiectul de activitate CAEN : 8042 (alte forme de
educatie).este suficient sau trebuie sa le avem si
pe :7414 (Activitati de consultanta pentru afaceri si
management) si 7450 (Recrutarea si plasarea fortei de
munca) ?
Dorim sa facem un program de formare pentru alte firme,
nu pentru noi, in domeniul operarii pe computer. Nu
suntem autorizati in acest moment. Putem depune proiect
iar autorizarea sa fie o activitate a proiectului? Sau
trebuie sa fim deja autorizati la data depunerii
proiectului ?
Dosarul de prezentare : fiecare exemplar din proiect
impreuna cu absolut toate anexele sale se leaga
impreuna ? Sau matricea si bugetul se pun in plicuri
separate asa cum se intelege din anexa la Cererea de
finantare ?

Conform ghidului, sectiunea 2.2.1., pag.15
« solicitantii trebuie sa depuna cererea de finantare
impreuna cu toate anexele completate in limba
romana sau engleza, dar furnizand urmatoarele
documente atat in limba romana cat si in limba
engleza : Pre-propunerea, Bugetul, Matricea Cadru
Logic, CV-urile ».

190.

Se poate bugeta pentru partener activitatea sa (suport
curs, lectori etc), in acest caz partenerul participand cu
contributia de 20% din valoarea sumei care ii revine ?

191.

Ce linii bugetare intra la « sub-contractarea serviciilor de
dezvoltare a resurselor umane » ?

Partenerul trebuie sa satisfaca aceleasi criterii de
eligibilitate ca si solicitantul, drept urmare nu poate
intreprinde “activitati comerciale sau orice activitate
care sa genereze profit” (2.1.3.tipuri de activitati neeligibile ).
La punctul 1.3 din ghid este specificat:”diferenta de
20% din totalul costurilor eligibile trebuie finantata
din resursele proprii ale solicitantului sau ale
partenerilor...”.
Capitolul bugetar 5, Linia de buget 5.1- Publicatii,
5.2
–Studii,
cercetari,
5.7
Costul
conferintelor/seminariilor,

186.

187.

188.

189.
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Conform
ghidului
solicitantului,
pct.2.1.1.
Eligibilitatea solicitantilor, la pag. 8, nota de subsol
8, este specificat : « Solicitantul sau cel putin unul
dintre parteneri trebuie sa aiba activitatile din proiect
incluse in documentele statutare ».
Solicitantii trebuie sa aiba cel putin unul din codurile
CAEN.
Conform
ghidului
solicitantului,
pct.
2.1.3.
Eligibilitatea proiectelor, puteti sa organizati
programe de instruire si puteti elibera certificate
recunoscute la nivelul companiei.
Da, activitatea de autorizare este eligibila, cheltuiala
putand fi facuta in cadrul liniei de buget 6.3
Fiecare document sa fie pus in plic separat.
In prima faza se depun : Pre-propunerea, Cererea
de finantare, Bugetul, Matricea Cadru Logic, CVurile, Lista de verificare (sectiunea V) si Declaratia
Solicitantului (sectiunea VI)

