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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, tel: 3150209, fax: 3150206, e-mail: posdru@fseromania.ro

Răspunsuri la întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane - schema de finanţare
nerambursabilă PHARE/2006/018-147.04.02 – „Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru
calificarea şi recalificarea forţei de muncă”

Tabel
cu întrebări relevante pentru solicitanţi precum şi cu răspunsurile aferente, publicate pe pagina de internet a
MMFES/AM POS DRU, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, articolul 2.2.4
Nr.
ÎNTREBARE
curent
Vrem sa accesam acest tip de fonduri, solicitant fiind un
1
furnizor acreditat de formare profesionala si in cadrul
grupului tinta exista si personal din cadrul unui
penitenciar.
Ideea de baza este promovarea invatarii pe parcursul
vietii prin efectuarea si a unor cursuri de mangement .
Intrebarea este daca personalul mentionat se incadreaza
in grupul tinta din schema finantarii.
Ma intereseaza daca pe linia de finantare Phare DRU
2
2006 "Promovarea înv&#259;&#355;&#259;rii pe

RĂSPUNS
În conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03, grupul ţintă este format din angajaţi ai companiilor de stat sau private.
Penitenciarele au statut de instituţie publică, în conseciţă angajaţii
penitenciarului nu reprezintă grup ţintă eligibil.

Da, microîntreprinderile reprezintă entităţi eligibile conform secţiunii
2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul solicitantului Phare 2006
1

3

4

5

parcursul întregii vie&#355;i pentru calificarea &#351;i
recalificarea for&#355;ei de munc&#259;" sunt eligibile
si microintreprinderile, deoarece nu am vazut nici o
limitare in acest sens?
In legatura cu Programul Phare /2006/018-147.04.02
Promovarea invatarii pe parcursul întregii vieţi pentru
calificarea şi recalificarea forţei de muncă - avem 2
intrebari:
1. in calitate de furnizor de formare profesionala, putem
realiza un proiect in calitate de solicitant principal pentru
furnizarea de cursuri diverselor IMM-uri, fara ca acel
curs sa fie autorizat? Angajatii firmelor care vor fi
beneficiarii proiectului vor recunoaste diplomele in
cadrul firmelor respective.
2. se poate ca solicitantul sa fie o firma care va face
cursuri pentru proprii angajati in parteneriat cu
- un furnizor de formare neautorizat
- alte 3 IMM-uri pentru care vor fi realizate aceleasi
cursuri?
Va multumesc,

Ref 03.

Am o nelămurire privind programul Phare -Promovarea
învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi
recalificarea
forţei
de
muncă.
Firma doreşte să organizeze un curs de perfecţionare
pentru toate nivelurile manageriale din întreprindere.
Problema este că firma are 11 puncte de lucru în toată
ţara, şi doreşte să participe toţi angajaţii din aceste
puncte
de
lucru.
1. Se poate aplica într-un singur proiect pentru toate
punctele
de
lucru?
2. În care regiune se depune cererea de finanţare, dacă
sediul social este în Timişoara, dar managementul şi
birourile şi echipa de implementare a proiectului este în
Târgu Mureş?
Referitor la licitatia de proiecte Phare 2006 Promovarea
invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si
recalificarea fortei de munca, va rugam sa ne raspundeti

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03
Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi
recalificarea forţei de muncă, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea
solicitantilor, punctul f), ”solicitantul sau unul din parteneri trebuie să
aibă sediul prinicpal (sediul social sau filială cu personalitate juridică)
în regiunea unde se depune cererea de finanţare.”
IMPORTANT:
ÎN
CONFORMITATE
CU
2.1.3
ELIGIBILITATEA PROIECTELOR, GRUPURILE ŢINTĂ,
BENEFICIARII FINALI ŞI ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
TREBUIE SĂ FIE LOCALIZATE ÎN REGIUNEA ÎN CARE VA
FI DEPUS PROIECTUL.

In conformitate cu prevederileGhidului solicitantului Phare 2006/018147.04.02 – Ref 03, articolul 2.1.1(1) Eligibilitatea solicitanţilor, şi
ale Corrigendum-ului nr. 1, articolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor,
răspunsurile la întrebările dvs. sunt următoarele:
1) Nu, în acest caz numai IMM-ul poate fi solicitant (partener
principal) şi poate organiza cursuri finalizate cu certificate
recunoscute doar la nivelul companiei;
2) În acest caz fiecare IMM trebuie să fie solicitant (partener
principal) în cadrul unui proiect. Furnizorul de formare, dacă
este partener în mai multe proiecte, trebuie să demonstreze că
are capacitatea necesară pentru a-şi îndeplini obligaţiile
asumate prin aceste proiecte.

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03, secţiunea
2.1.3 Eligibiltatea proiectelor, Tipul activităţilor,
Următoarele tipuri activităţi nu sunt eligibile:
2

la urmatoarele 2 intrebari:
1. Sintem o organizatie non profit si am dori sa initiem
un program de formare cu tematica de pregatire
manageriala pentru angajatii cu atributii de management
din IMM-urile care desfoasoara activitate in domeniile
medicale (stomatologie, boli interne, analize medicale
etc). Este eligibil un astfel de proiect?
2. Un proiect care vizeaza crearea unui centru de
formare si activitati de intruire in domeniul logopediei
este eligibil in cadrul prezentei licitatii?

6

Am citit in noile Ghiduri de finantare despre formularul
referitor la Ajutorul de minimis. Noi sunt un IMM ,
furnizor de formare profesionala acreditat, care a accesat
forduri prin Phare DRU, dar in nici unul din proiecte
grupul tinta nu a fost localizat in cadrul firmei. De
exemplu am finalizat un proiect www.startafacere.ro, o
sansa pentru tine, in cadrul caruia aproape 100 de someri
au fost instruiti in informatica si au participat la cursuri
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, in 3 judete
din regiunea Muntenia. Costurile proiectului au acoperit
activitatile in cele 3 judete, in special costurile de
instruire pentru cursanti. Acest proiect reprezinta pentru
noi ajutor de minimis?
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In legatura cu Programul Phare 2004-2006, Coeziune
Economica si Sociala, va adresam rugamintea de
a ne clarifica unele aspecte legate de Anexa B – Bugetul
proiectului. Vrem sa infintam un Centru de Formare
Profesionala si nu stim unde sa trecem urmatorele
cheltuieli:
1.
Cheltuielile pentru autorizarea cursurilor,
autorizarea centrului, autorizarea cursantilor, aprobarea

.................................................................
• activităţi care au în vedere angajaţii din următoarele sectoare (cod
CAEN)
- agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit şi industria pescuitului;
- servicii de intermedieri financiare (inclusiv servicii bancare şi de
asigurări);
- educaţie, cercetare-dezvoltare;
- sănătate şi asistenţă socială;
- administraţie publică şi apărare (excepţie angajaţii din industria de
apărare);
- alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (cu excepţia
activităţilor „eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; salubritate şi
activităţi similare”, care sunt eligibile în cadrul acestei scheme de
finanţare nerambursabilă);
- activităţi distractive, culturale şi sportive (inclusiv media si
publicitate).
Prevederile Regulei de minimis se aplică numai solicitanţilor care
depun propuneri de proiecte în cadrul schemei de finanţare
nerambursabilă Phare 2006 Ref 03 Promovarea învăţării pe
parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de
muncă şi care au mai primit finanţări nerambursabile pentru aceleaşi
scopuri sau pentru dezvoltarea activităţilor proprii din fonduri
comunitare sau naţionale. Schemele de grant PHARE DRU privind
”Măsuri active pentru ocupare”, ”Măsuri de incluziune socială” şi
”Servicii sociale” sau alte finanţări nerambursabile similare nu intră în
această categorie.
A se vedea Ghidul solicitantului secţiunea 2.1.3. Eligibilitatea
proiectelor.
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006, Ref 03, secţiunea
2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor:
"Pentru organizarea programelor de formare sau pentru evaluarea
competenţelor dobândite în sistem formal sau informal, care se
finalizează cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel
naţional, beneficiarii de finanţare nerambursabilă trebuie să fie
autorizaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizori de programe
de formare profesională autorizaţi sau cu centre de evaluare a
3

competenţelor autorizate. Autorizarea trebuie să corespundă
specificului activităţilor derulate în cadrul proiectului.”
Rezultă de aici faptul că cheltuielile pentru autorizare nu sunt eligible,
având în vedere ca solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să
fie autorizaţi anterior depunerii cererii de finantare. (potrivit
prevederilor articolului 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, din
Corrigendum-ul nr. 1).
Cheltuieli legate de suportul de curs se trec la linia 6.3; diferite
materialele necesare activităţilor se trec la linia de buget 3,
Echipamente şi bunuri; evident, cheltuielile de transport se trec la 2.2
transport local; „Diurna cursanţilor” nu este cheltuială eligibilă.
As avea o nelamurire in ceea ce priveste actiunile Da, în conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03,
neeligibile in cadrul licitatiei Promovarea invatarii pe articolul 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor Tipul activităţilor, „activităţile
parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea care au în vedere angajaţii din sectorul sănătate şi asistenţă socială nu
sunt activităţi eligibile.”
fortei de munca, in care sper sa ma lamuriti.
Apar in cadrul activitatilor neeligibile activitatile care au
in vedere angajatii din sectorul sanatate si asistenta
sociala.
In acest context, un proiect prin care s-ar realiza un
parteneriat intre o firma furnizoare de formare
profesionala si patronatul medicilor de familie, a
stomatologilor, sau a medicilor cu cabinete particulare
pentru realizarea unui set de cursuri si traininguri vizand
managementul, marketingul, psihologia sanitara ar fi
neeligibila in cadrul acestei linii de finantare?
Va contactez din partea Centrului de Asistenta Rurala - In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03:
CAR, din Timisoara, deoarece dorim sa depunem un „Pentru organizarea programelor de formare sau pentru
proiect pe linia de finantare Phare 2006- Promovarea evaluarea competenţelor dobândite în sistem formal sau
invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si informal, care se finalizează cu certificate de absolvire /calificare
recalificarea fortei de munca, insa avem nevoie de citeva recunoscute la nivel naţional, beneficiarii de finanţare
lamuriri.
nerambursabilă trebuie să fie autorizaţi sau să acţioneze în
parteneriat cu furnizori de programe de formare profesională
- CAR este in momentul de fata acreditat pentru oferta autorizaţi sau cu centre de evaluare a competenţelor autorizate.
de
formare
TOT Autorizarea trebuie să corespundă specificului activităţilor
- prin proiectul pe care dorim sa il depune, dorim sa ne derulate în cadrul proiectului”
largim oferta de training prin acreditarea unui pahcet de
formare pentru administratorii de pensiuni. Curricula si Activitatile si cheltuielile pentru autorizarea ofertei de formare nu sunt
documentatia aferenta este pregatita in proportie de eligible, având în vedere ca solicitanţii de finanţare nerambursabilă

suportului de curs – se trec la 5.4 Costuri de evaluare sau
la 6.3 alte costuri legate de activitatile proiectului?
2.
Materialele consumabile pentru desfasurarea
activitatilor – sirma, tabla, tevi – unde pot fi trecute in
buget?
3. Abonamemte CFR si transport local pentru cursanti,
si o diurna pentru cursanti pot fi prevazute in buget?
Abonamentele la linia 2 si diurna cursantilor poate fi
inclusa la 1.3?
8

9

4

90%, in urma unui al proiect derulat si incheiat de CAR.
Intrebarea este daca aceasta oferta de formare este
eligibila pentru prezenta linie de finantare, si daca da, se
poate ca acreditarea sa se finalizeze pe parcursul
proiectului, dorin sa introducem si o etapa de evaluare a
nevoilor pensiunilor din regiunea V - Vest si o adaptare
a curricului la nevoile acestora.

trebuie să fie autorizaţi anterior depunerii cererii de finantare. (potrivit
prevederilor articolului 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, din
Corrigendum-ul nr. 1).
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Mai am cateva nelamuriri:
1. Bugetul se completeaza cu sau dara TVA?
2. in ghid spuneti ca unul dintre sa fie furnizor autorizat
de formare profesionala, la pg 14 pt b) se afirma ca in
cazul in care nici beneficiarul nici partenerii nu sunt
acreditati pot realiza cursuri finalizate cu certificate
recunoscute la nivel de companie. Poate sa depuna
cerere de finanatare si un imm care nu este acreditat de
cnfpa si nici partenerii acestuia? ex. o firma de IT
doreste sa-si instruiasca oamenii in vanzari la
distribuitorul lor, respectiv Intel Romania care emite
certificate recunoscute la nivel de firma in strinatate, dar
nu si la nivel de Ministerul Muncii in Romania.
3. firma parenera a solicitantului care realizeaza cursuri
de instruire pentru acesta are anumite cheltuieli (salarii
traineri, cazare, transport, etc), cursurile costa un anumit
pret, in ce linie bugetara se trece costul cursurilor de
instruire?

1. Bugetul se completează fără TVA. A se vedea Anexa la Ordinul
MMFES nr. 1046/2007 - Procedura internă privind efectuarea
operaţiunilor necesare pentru acoperirea din bugetul MMFES a plăţii
TVA-ului în cadrul programelor naţionale Phare 2004-2006 CES pe
site-ul www.fseromania.ro/Phare.
2. În conformitate cu articolul 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, pag 14,
pct b), "In cazul în care nici solicitantul nici partenerii nu sunt
furnizori autorizaţi de formare profesională continuă, pot fi organizate
cursuri de formare profesională finalizate cu certificate recunoscute
numai la nivel de companie", cu precizarea ca aceste cursuri pot fi
organizate numai pt personalul propriu al solicitantului.
3.Nu este clar ce înseamna "costul cursului de instruire?" Fiecare
cheltuială eligibilă se trece la linia de buget prevăzută în Anexa B Bugetul proiectului (salarii, transport, diurna, chirie birou etc.)
Evident, cursurile sunt gratuite - cursanţii nu plătesc participarea - a se
vedea prevederile de la sectiunea 1.3 "O finanţare nerambursabilă
poate fi acordată pentru un proiect al cărui obiectiv nu este unul
comercial. În nici o situaţie finanţarea nerambursabilă nu trebuie să
genereze profit."
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Urmare a citirii ghidului pus la dispozitie, avem cateva
probleme neclare. Ca urmare va rugam sa ne indicati
posibilitatile pe care le avem:
Cazul 1
a) Suntem persoana juridica, cu activitate desfasurata din
1994.
b) avem sediul in Constanta
c) vom fi direct responsabili de pregatirea si
managementul proiectului
d) nu actionam ca intermediari

Cazul 1
Solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să îndeplinească
CUMULATIV, cele trei criterii de eligibilitate de la cap 2.1 Criterii de
eligibilitate.

In ceea ce priveste „evaluarea nevoilor de instruire pentru personalul
pensiunilor din regiunea V - Vest şi o adaptare a curriculei la nevoile
acestora”, acestea pot fi considerate activităţi eligibile.

Din informaţiile furnizate, rezultă că vă încadraţi la secţiunea
2.1.1:
 Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi
companiile mari, nu sunt furnizori autorizaţi de programe de
formare profesională dar doresc să întreprindă măsuri de formare
5

e) suntem organizatie orientate spre profit, non-publica,
(suntem S.R.L. cu capital integral privat); Depunem
cererea de finantare in calitate de viitori furnizori de
programe de formare profesionala. Codul CAEN 8042 –
Alte forme de invatamant este inscris printre alte coduri
CAEN la obiectul de activitate al firmei, in statut, insa
nu este obiect de activitate principal.
f) avem sediul principal in regiunea unde se depune
cererea, respective regiunea SE.
g) nu suntem considerati in dificulate
h) suntem persoana juridical cf CE nr. 70/2001
Intrebari:
1. Suntem eligibili pentru a beneficia de o finantare
Phare 2006/018-147.04.02, referinta 03 – pentru
organizarea unui curs vocational?
2. In caz contrar, va rugam sa ne comunicati in ce
conditii este posibila cererea de finantare a acestui
proiect.
Cazul 2.
a) Este persoana juridica, infiintata in 2006 (centru de
pregatire offshore).
b) are sediul in Cipru si doreste sa deschida o filiala in
Constanta.
c) filiala din Constanta va fi direct responsabila de
pregatirea si managementul proiectului
d) nu va actiona ca intermediar
e) este organizatie orientata spre profit, non-publica;
Depune cerere de finantare in calitate de furnizor de
programe de formare profesionala, insa pune la
dispozitie documente cu privire la contul de
profit/pierdere si bilantul contabil, insa cu valori “0”.
f) filiala se va deschide in Constanta, deci va avea sediul
principal in regiunea unde se depune cererea, respective
regiunea SE.
g) nu e considerata in dificulate
Intrebare:
1. Poate beneficia de o finantare Phare 2006/018147.04.02, referinta 03 – pentru organizarea de curs

profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme
de finanţare nerambursabilă, atunci aceştia:
- trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori
de servicii autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea
tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu, atunci când
organizează programe de formare profesională care se finalizează
cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel naţional,
sau
- pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu
certificat de absolvire/participare care sunt recunoscute doar
la nivelul companiei.
In cazul prezentat, dvs. fiind doar „viitor furnizor de programe de
formare profesionala” si având codul CAEN corespunzător, puteţi
organiza programe de formare profesională pentru proprii dvs.
angajati, finalizate cu certificat de absolvire/participare care sunt
recunoscute doar la nivelul companiei dvs.
Cazul 2
Ghidului solicitantului Phare 2006, Ref 03 mentioneaza la art. 2.1.
faptul ca, solicitantul, pentru a organiza cursuri de formare
profesională finalizate cu diplome recunoscute la nivel naţional,
trebuie să fie un furnizor autorizat de formare conform legislaţiei
româneşti în vigoare.

6
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vocational?
2. In caz contrar ce posibilitati exista.
Sunt angajat al primariei chiscni, judetul braila si vreau
sa stiu daca prmaria poate sa depuna proiect in cadrul
proiectului"Promovarea invatarii pe parcursul intregii
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca" ,
proiect care sa aiba ca tema perfectionarea personalului
di cadrul primariei .
intrebarea este daca primaria poate fi solicitant.

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03, secţiunea
2.1.1 primăriile nu sunt organizaţii eligible în cadrul acestei scheme de
finanţare nerambursabilă. De asemenea, nici funcţionarii publici nu
reprezintă grup ţintă pentru această schemă de finanţare.
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Reprezint o organizatie neguvernamentala si va rog sa
aveti amabilitatea sa-mi raspundeti la unele intrebari
legate de programul: Promovarea invatarii pe parcursul
intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de
munca, Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02, nr.
de referinta: 03.
1. O organizatie neguvernamentala poate fi solicitant in
acest program in cazul in care doreste sa specializeze
personal din cadrul unui IMM partener, dar nu este
acreditata conform legii?
2. Acreditarea unui ONG ca furnizor de formare
profesionala poate fi realizata in cadrul unui proiect in
care nici un partener nu este acreditat?

In conformitate cu prevederileGhidului solicitantului Phare 2006/018147.04.02 – Ref 03, articolul 2.1.1(1) Eligibilitatea solicitanţilor, şi
ale Corrigendum-ului nr. 1, articolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor,
răspunsurile la întrebările dvs. sunt următoarele:
1) Nu, în acest caz numai IMM-ul poate fi solicitant principal
şi poate organiza cursuri finalizate cu certificate
recunoscute doar la nivelul companiei;
2) Nu, furnizorii de formare profesională, nu se pot acredita
în cadrul proiectului.

14

Va rog sa ne spuneti daca se pot acredita cursuri in
timpul implementarii proiectului. Mai concret partenerul
principal nu este furnizor acreditat
de formare
profesionala, partenerul este acreditat ca furnizor de
formare profesionala (informatica) dar nu are acreditarea
pe cursul cu care va desfasura programul (confectioner
textile).

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03, sectiunea
2.1.1 pag 10:

15

IMPORTANT
Pentru organizarea programelor de formare sau pentru evaluarea
competenţelor dobândite în sistem formal sau informal, care se
finalizează cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel
naţional, beneficiarii de finanţare nerambursabilă trebuie să fie
autorizaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizori de
programe de formare profesională autorizaţi sau cu centre de
evaluare a competenţelor autorizate. Autorizarea trebuie să
corespundă specificului activităţilor derulate în cadrul proiectului.
Avem cãteva nelãmuriri în legãturã cu programul In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului Phare 2006, Ref
Phare2006/018-147.04.02 Referinþã:03
03 şi ale Corrigendum-ului:
7

1.Cheltuiala pentru acreditarea pentru o anumitã
calificare este consideratã cheltuialã eligibilã?
2.ªcolile ºi Primãriile pot fi partenere în proiect?
3.Activitãþile precum cursurile de calificare sunt
elegibile?
4.Ce se înþelege prin regula de minimus?
5.Ce se înþelege prin valoarea adãugatã?
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Multumesc pentru raspuns, insa tocmai aici e confuzia
mea. In ghid scrie ca domeniile sanatate si asistenta
sociala nu sunt eligibile, insa proiectul nostru si formare
pe care dorim sa o oferim se inscrie in domeniu
"protectia muncii"nu sanatate, dupa cum reiese de mai
jos: "SC Gilal SRL a conceput un proiect pilot la nivelul
judetului Timis de dezvoltare a unui program de formare
profesionala si invatare continua in ocupatia inspector
protectia muncii precum si crearea unor grupe de
experti care sa ofere suport pentru perfectionarea
continua, precum si pentru rezolvarea problemelor

1. Cheltuielile cu autorizarea/acreditarea solicitanţilor/furnizorilor de
formare profesională prin proiecte Phare CES 2006 nu sunt cheltuieli
eligibile.
2. Solicitanţii eligibili sunt precizaţi la secţiunea 2.1.1: „Să fie o
organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau nonpublică, furnizor de programe de formare profesională care depune o
cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în parteneriat.
Solicitanţii pot fi:
1. organizaţii profesionale,
2. fundaţii şi asociaţii (inclusiv sindicate),
3. furnizori de educaţie şi formare profesională continuă a
adulţilor,
4. asociaţii ale furnizorilor de formare,
5. universităţi,
6. Camere de Comerţ,
7. institute de cercetare,
8. Centre Regionale pentru Formarea Profesională a
Adulţilor.”
3. Cursurile de calificare, formare profesională reprezintă principala
activitate în cadrul acestei scheme de grant – secţiunea 2.1.3 (a se
vedea şi titlul)
4. Regula de minimis este explicată detaliat la pag 15 (secţiunea
2.1.3)
5. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi Anexa A, Pre-propunerea,
(Relevanţa, punctul 2.5)
Da, acum este clar, proiectul propus de dvs. este eligibil cu condiţia ca
grupul ţintă să nu fie format din angajaţi din domeniul „sănătate
şi asistenţă socială”, în conformitate cu secţiunea 2.1.3 Eligibilitatea
proiectelor, Tipul activităţilor.
Trebuie sa acordati atentie si conditiilor pe care trebuie sa le
indepliniti pentru a fi eligibil pentru o finantare nerambursabila (art.
2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor din Ghidul Solicitantului Phare 2006
Ref. 03.)

8

practice si punctuale de la nivelul societatiii comerciale.
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Acest proiect va permite : - pregatirea lucratorului
desemnat in domeniul securitatii si sanatatii in munca la
nivelul societatilor comerciale sa realizeze un
management de calitate in domeniul securitatii si
sanatatii in munca."
1. La anexa D1, se specifica faptul ca aceasta trebuie
insotita
de
:
- o copie a oricarui document oficial (jurnal oficial,
registru al companiilor), care sa ateste numele si adresa
contractorului, precum si numele de inregistrare acordat
de
catre
autoritatile
nationale
;
- o copie a declaratiei de inregistrare TVA, dupa caz si
daca numarul de inregistrare TVA nu apare in
documentul
mentionat
mai
sus.
In cazul unui ONG, recunoscuta juridic din anul
1996, avand CIF atribuit in anul 1999, pe langa copie a
certificatului de inregistrre fiscala, ce alte documente
mai sunt necesare tinand cont de cele doua documente
solicitate la anexa D1.
In cadrul schemei de finantare PHARE 2006
Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru
calificarea si recalificarea fortei de munca,
Arhiepiscopiile sunt considerate eligibile ?.
Mentionam ca dorim sa depunem un proiect prin care sa
calificam in domeniul picturii pe icoana, angajatii din
cadrul sectoarelor de productie ale acestei institutii.
De asemenea, va informam ca statul Arhiepiscopiei este
acela de persoana juridica de utilitate publica de drept
privat

Anexa D1 la care vă referiţi trebuie completată în conformitate cu
situaţia organizaţiei dvs - după caz - (aceste acte fac referire la
documentele statutare - înregistrare juridică).
Consultaţi, în acest sens, nota de subsol nr. 18 de la pag. 20 din Ghidul
Solicitantului Phare 2006 ref 03.

In cadrul acestei scheme de finanţare nerambusabilă Phare 2006, Ref
03, secţiunea 2.1.1, solicitanţii eligibili sunt:
¾ Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, furnizor de programe de formare profesională care
depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în
parteneriat.
- organizaţii profesionale,
- fundaţii şi asociaţii (inclusiv sindicate),
- furnizori de educaţie şi formare profesională continuă a
adulţilor,
- asociaţii ale furnizorilor de formare,
- universităţi,
- Camere de Comerţ,
- institute de cercetare,
- Centre Regionale pentru Formarea Profesională a
Adulţilor.
9

¾ Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, nonpublică, beneficiar al programelor de formare profesională
care depune o cerere de finanţare, în parteneriat cu un furnizor de
programe de formare profesională. Solicitanţii pot fi:
- companiile de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi
companiile mari, pentru proprii angajaţi;
- organizaţiile patronale (pentru angajaţii membrilor
organizaţiei patronale);
- sindicatele (pentru angajaţii membri ai sindicatul).
19

Reprezint societatea SRL din Brasov. Dorim sa scriem Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03 nu prevede această obligaţie
un proiect pentru realizarea de cursuri de formare pentru beneficiarii cursurilor de formare profesională, organizate cu
profesionala in cadrul societatii noastre.
finanţare nerambursabilă.
Cursurile pe care dorim sa le efectuam sunt cursuri de
formare la locul de munca. Intrebarea noastra este daca
dupa realizarea acestor cursuri societatea are dreptul de a
incheia acte aditionale la contractele de munca prin care
angajatul care a fost format sa se angajeze ca ramane in
cadrul societatii minimum trei ani de la absolvirea
cursului.
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Va rog sa-mi spuneti daca poate fi ales drept grup tinta
personalul ce lucreaza in sectorul turism, respectiv
hoteluri si restaurante (receptioneri, barmani, manageri
de linie/varf) in vederea perfectionarii acestora.
Solicitantul este o organizatie orientate spre profit ,
avand ca obiect principal de activitate servicii hoteliere
iar ca obiect de activitate secundar are prevazut servicii
de instruire, fiind furnizor autorizat de programe de
calificare ( pentru bucatari si pentru ospatari), acesta
intentionand sa actioneze in parteneriat cu alte firme
din sectorul serviciilor hoteliere precum si cu alti
furnizori autorizati de servicii de formare profesionala
(maxim 5 parteneri). As dori sa imi clarificati
urmatoarele aspecte:
In cadrul acestui proiect sunt acceptate
derularea de activitati de formare atat in sistem
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Da, personalul din sectorul turism poate constitui grup ţintă în cadrul
acestei scheme de finanţare nerambursabilă Phare 2006 Ref 03.
In cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă Phare 2006 ref
03 răspunsul la întrebarea dvs se regăseste la pag 9 din Ghidul
solicitantului.
Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile
mari, nu sunt furnizori autorizaţi de programe de formare profesională
dar doresc să întreprindă măsuri de formare profesională pentru
proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare
nerambursabilă, atunci aceştia:
- trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi
furnizori de servicii autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi, cu
respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu,
atunci când organizează programe de formare profesională care se
10

-

formal ( cursuri de calificare autorizate cu diploma
recunoscute) cat si in sistem informal ?
Cele doua tipuri de instruiri se vor adresa unor
categorii diferite de personal angajat.
Cursurile de calificare autorizate pot fi urmate si
de catre angajatii solicitantului , care este si furnizor
autorizat pentru aceste cursuri de calificare ?

finalizează cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la
nivel naţional,
sau
- pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu
certificat de absolvire/participare care sunt recunoscute doar
la nivelul companiei.
De asemenea, în ceea ce priveşte grupul ţintă, definiţia este la pag 13,
şi nu există restricţii de alta natură (aceştia trebuie să fie „angajaţi”)
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la capitolul 2.2.1 din Ghidul solicitantului se face
referire la documentele care trebuie sa insoteasca cererea
de finantare. Printre aceste documente se gasesc si
bilantul contabil si contul de profit si pierdere la
31.12.2006.
Intrebare: este necesara atasarea acestor documente si
din partea partenerului sau doar ale solicitantului?

În conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 ref 03, secţiunea
2.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea parteneriatelor, „partenerii trebuie să
satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii” cu excepţia
„managementului de proiect” - care reprezintă responsabilitatea
solicitantului.
Va recomandăm să consultaţi corrigendum-ul nr. 1 postat recent pe
site-ul MMFES, deoarece conţine amendamente la ghid, printre care şi
data documentului financiar solicitat (31.12.2007).

Va rugam sa ne comunicati daca pentru finantarea În conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 ref 03, trebuie să
PHARE 2006 Long Life Learning pot aplica si bancile luăm în consideraţie şi prevederile Articolului 2.1.3 „Eligibilitatea
(cu un program de instruire a propriilor angajati).
proiectelor”, care precizează, la pag.15:
Următoarele tipuri de activităţi nu sunt eligibile:
• activităţi care au în vedere angajaţii din următoarele sectoare:
- agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit şi industria
pescuitului;
- servicii de intermedieri financiare (inclusiv servicii bancare
şi de asigurări);
- educaţie, cercetare-dezvoltare;
- sănătate şi asistenţă socială;
- administraţie publică şi apărare (excepţie angajaţii din
industria de apărare)
- alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (cu
excepţia activităţilor „eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate;
salubritate şi activităţi similare”, care sunt eligibile în cadrul
11
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Cu privire la linia de budget Phare/2006/018-147.04.02,
am dori sa stim daca intr-un proiect care mizeaza
implementarea unor noi standarde ocupationale, un
parteneriat intre o fundatie (beneficiarul), o organizatie
patronala si un consortiu de ong-uri din strainatate va fi
eligibil avand in vedere faptului ca:
1. parteneri din Romania nu sunt furnizori
autorizati de formare profesionala;
2. ong-urile din strainatate sunt acreditate in tarile
lor de origine.
Activitatile prevazute din proiect, cum am mentionat
mai sus, vor fi implementarea acestor standarde cu
ajutorul expertilor din strainatate, urmand ca sa
desfasoare cursuri pentru angajati din firmele asociate
patronatului (cu diplome recunoscute doar la nivel de
companie).

acestei scheme de finanţare nerambursabilă);
- activităţi distractive, culturale şi sportive (inclusiv media şi
publicitate).
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006, ref 03, sectiunea
2.1.1(1):
„Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi
companiile mari, nu sunt furnizori autorizaţi de programe de formare
profesională dar doresc să întreprindă măsuri de formare profesională
pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare
nerambursabilă, atunci aceştia:
- trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori
de servicii autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea
tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu, atunci când
organizează programe de formare profesională care se finalizează cu
certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel naţional,
sau
- pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu
certificat de absolvire/participare care sunt recunoscute doar la
nivelul companiei.”
În cazul prezentat de dvs. proiectul nu este eligibil. Pentru ca
proiectul să fie eligibil, în situaţia în care niciunul dintre parteneri
nu este furnizor autorizat, este necesar ca solicitantul să fie o
companie care organizează programe de formare profesională
pentru proprii angajaţi, finalizate cu certificat de
absolvire/participare care sunt recunoscute doar la nivelul
companiei .
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Buna ziua. Prin prezenta va rugam sa ne oferiti Este corectă varianta nr.2
urmatoarele clarificari cu referire la costurile de Va rugăm sa consultaţi site-ul MMFES pe care s-a publicat
subcontractare pentru liniile bugetare 5.1, 5.2 si 5.7.
Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului Phare 2006 ref 03.
Conform precizarilor din ghidul solicitantului
"costurile de sub-contractare linii de buget 5.1
(publicaþii legate direct de activitãþile proiectului ºi
elaborate în cadrul acestuia, de ex: manuale, suporturi de
curs etc. altele decât cele prevãzute pentru vizibilitatea
proiectului), 5.2 ºi 5.7 (Sub-contractarea este permisã
numai în cazuri foarte bine justificate, în funcþie de
12

valoarea grantului solicitat, ºi nu poate depãºi 10.000
Euro, fãrã TVA)"
Solicitare de clarificare:
care dintre urmatoarele variante de intocmire a bugetului
sunt corecte:
1. Costurile de 10 000 Euro fara TVA fac referire la
fiecare dintre cele 3 linii bugetare separat (linia 5.1 sa nu
depaseasca 10 000 Euro, linia 5.2 sa nu depaseasca 10
000 Euro, etc)
sau
2. Toate cele 3 linii bugetare sus mentionate 5.1, 5.2 ºi
5.7 cumulat nu pot depasi 10 000 Euro fara TVA.
(5.1+5.2+5.3=maxim 10000 Eur fara TVA.
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Suntem un ONG situat in regiunea Bucuresti-Ilfov si
dorim sa aplicam pentru un proiect pentru finantare prin
Programul Phare/2006/018-147.04.02 Referinţă: 03
In linia de buget 5, 5.4.-costurile de evaluare, la ce se
refera?
Referitor la cheltuieli pentru servicii direct legate de
implementarea proiectului, trebuie sa fie efectuate de
furnizor, dar care nu se regasesc printre cele mentionate
in ghid, cum se procedeaza? Se creeaza linie separata in
buget- linia 5 (ex 5.9. alte servicii : 5.9.1., 5.9.2. etc? ).
Ref linia de buget 6.2. materiale de instruire si surse
de dezvoltare profesionla, daca exista si alte materiale
decat cele mentionate, cum se va proceda?
De asemenea, avand in vedere ca TVA-ul nu este
eligibil, cum se va proceda, avand in vedere ca este
ONG? TVA-ul va fi suportat de la bugetul de Stat?
Fiind deosebit de interesati sa participam la cererea de
oferte de proiecte mai sus mentionata, va scriem cu
rugamintea de a ajuta sa clarificam urmatorul aspect
privind programul de finantare mai sus amintit:
Ghidul solicitantului prevede la sectiunea 2.1.1(1), pct.
e), ultimul paragraf (pagina 9), urmatoarele:

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03, Anexa B
– Bugetul, linia de buget 5.4.-costurile de evaluare se referă la
evaluarea persoanelor implicate în activitatea de formare profesională
(grupul ţintă) numai dacă este cazul. Se pot crea linii suplimentare în
buget, cu precizarea că este obligatoriu ca acestea să aibă
corespondenţă cu capitolul bugetar respectiv.
Nu este clar la ce va referiti vis a vis de linia de buget 6.2. Aici se pot
trece cheltuieli care presupun materiale de instruire...etc...dar, numai
daca este cazul (legate de activităţile proiectului).
TVA se achită de către solicitant şi poate fi recuperat (în perioada de
implementare a proiectului, pe baza documentelor doveditoare) - doar
în cazul în care se face dovada faptului (în conf cu legislaţia în
vigoare) că solicitantul intră în categoria entităţilor care beneficiază de
recuperarea TVA.
Paragraful la care faceţi referire are în vedere Companiile de stat sau
private, inclusiv IMM sau companii mari, care deşi nu sunt furnizori
autorizaţi de Formare profesionala, doresc să întreprinda măsuri de FP
pentru angajaţii proprii, finalizate cu certificat recunoscut la nivelul
companiei, şi, în acest context:
Articolul 2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor, la punctul e) alte criterii de
13

Solicitantul sau cel putin unul dintre partenerii acestuia
trebuie sa aiba prevazut in statutul societatii obiectul
sau obiectele de activitate corespunzatoare activitatilor
solicitate prin proiect (inregistrate cu cel putin 6 luni
inaintea termenului de depunere a cererilor de
finantare).
In intelegerea noastra, conform pozitionarii textului
respectiv in cadrul punctului e), aceasta conditie se
aplica numai celui de-al doilea caz mentionat de pct. e),
si anume acela in care solicitantul este o organizatie...
beneficiar al programelor de formare profesionala – nu
si cazului in care solicitantul este organizatie... furnizor
de programe de formare profesionala (primul caz
mentionat la punctul e).

eligibilitate, ultimul paragraf, se actualizează codurile CAEN:
Solicitantul sau cel puţin unul dintre partenerii acestuia trebuie să
aibă prevăzut în statutul societăţii obiectul sau obiectele de activitate
corespunzătoare activităţilor solicitate prin proiect (înregistrate cu cel
puţin 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finanţare).
Pentru companiile comerciale sau alte organizaţii din România care
desfăşoară activităţi comerciale sunt obligatorii următoarele coduri
CAEN: 8559 (Alte forme de învăţământ), 7022 (Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management) sau 7830 (Servicii de
furnizare şi management a forţei de muncă). Codul CAEN trebuie
să corespundă tipului de activitate din cadrul propunerii de proiect.
Pentru organizaţiile non-profit româneşti, prevederile din documentele
statutare trebuie să corespundă codurilor CAEN menţionate mai sus.
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Va deranjez cu urmatoarea intrebare referitoare la Regula de minimis nu se aplică schemelor de grant „Măsuri active
ajutorul de minimis. Am vazut ca prin modificarea pentru ocuparea forţei de muncă.”
operata, componenta de Masuri active a iesit de sub
influenta Ajutorului de minimis. Pentru schemele
anterioare de Masuri active, pe schemele 2003, respectiv
2005, acestea intra sau nu in ajutorul de minimis? Pentru
ca este vorba de acelasi tip de grup tinta.
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In calitate de societete de consultanta specializata in
elaborarea si implementarea de proiecte prin intermediul
fondurilor nerambursabile, am dori sa obtinem cateva
informatii privind Promovarea învăţării pe parcursul
întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei
de muncă Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02
Referinţă: 03, astfel:
1.

Grupurile tinta si beneficiarii finali ai proiectului
trebuie in mod obligatoriu sa fie reprezentati de
personalul operativ propriu al partenerilor?
2.
Un furnizor autorizat de formare profesionala,
poate depune o cerere de finantare in calitate de

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03:
1.Grupuri ţintă:
Personalul operativ propriu din întreprinderile de stat sau private, cât
şi toate nivelurile manageriale din întreprinderi (management de vârf,
mediu şi de linie)
De asemenea, puteţi consulta anexa L pentru alte definiţii.
Rezultă de aici condiţia ca grupul ţintă aferent acestei scheme de
finanţare sa fie compus din „personal angajat”.
2. Ghidul nu prevede o limită pentru numărul beneficiarilor finali.
Acest număr depinde de capacitatea solicitantului, care trebuie să
asigure implementarea activităţilor proiectului în condiţii optime.
Aceasta capacitate/ va fi apreciată în cursul procesului de evaluare şi
va fi verificată în timpul vizitelor la sediul proiectului (site-visit).
14

solicitant, pentru organizarea de cursuri adresate
personalului operativ din mai multe intreprinderi
localizate in regiunea in care va fi depus proiectul?
Exista vreo limita privind numarul de firme al caror
personal poate beneficia de cursurile organizate de
beneficiar?
3.
Un furnizor autorizat dintr-o regiune de
dezvoltare (ex. 8) poate aplica in calitate de solicitant
pentru implementarea unui proiect in parteneriat cu
un IMM din alta regiune de dezvoltare (ex. 7)?
29

1. Partenerul, furnizor de formare profesionala poate fi
si o persoana juridica straina?
2. In cazul in care se doreste efectuarea de cursuri
finalizate cu certificate valabile doar la nivel de
unitate, trainingurile fiind furnizate de catre o
societate romana, o societate straina, ori o
universitate, in baza unui contract de prestari
servicii (fara ca aceasta societate sa fie partener) se
ridica urmatoarele intrebari :
i. Sunt asemenea situatii posibile ?
ii. Reprezinta o asemenea situatie
« subcontractare », fiind aplicabila
limita de 10.000 de euro sau nu?
iii. Se aplica in asemenea situatie regulile
de achizitie publica ?
3. In cadrul analizei SWOT, am remarca pentru
Regiunea Nord-Vest Obiectivele priorităţilor si
Măsuri propuse pentru atingerea obiectivelor sunt
mult mai putin detaliate decat in cazul altor regiuni
unde acestea sunt mult mai numeroase si descrise
mult mai amanuntit, o parte din acestea neregasinduse in regiunea Nord-vest. In aceste conditii, putem
intelege faptul ca pentru aceasta regiune prioritatile
si masurile sunt mai putine, ca proiectele desfasurate
in aceasta regiune trebuie sa atinga doar aceste
obiective si ca atingerea unor obiective/ masuri

3. A se vedea punctul f) de la sectiunea 2.1.1 „Solicitantul sau unul
dintre parteneri trebuie să aibă sediul principal (sediul social sau o
filială cu personalitate juridică) în regiunea unde se depune cererea de
finanţare.”

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03:
1. (1) Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă,
solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiţii:
a. să fie persoane juridice cu personalitate juridica
b. să aibă sediul înregistrat într-unul din Statele Membre ale Uniunii
Europene sau într-o ţără beneficiară SAP, Phare sau Turcia, conform
Regulamentului Consiliului 769/04/2004 şi înregistrare fiscală în
România
c).....h)
2. IMPORTANT
Pentru organizarea programelor de formare sau pentru evaluarea
competenţelor dobândite în sistem formal sau informal, care se
finalizează cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la
nivel naţional, beneficiarii de finanţare nerambursabilă trebuie să
fie autorizaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizori de
programe de formare profesională autorizaţi sau cu centre de
evaluare a competenţelor autorizate. Autorizarea trebuie să
corespundă specificului activităţilor derulate în cadrul
proiectului.
Cadrul legal pentru autorizarea furnizorilor de formare şi a centrelor
de evaluare:
Furnizorii de programe de formare profesională pot organiza
programe de formare iar centrele autorizate pentru evaluarea
competenţelor, pot evalua competenţele dobândite în sistem formal
sau informal şi emite certificate recunoscute la nivel naţional numai
15

prevazute la alte regiuni nu vor fi luate in dacă sunt autorizaţi în conformitate cu cadrul legal în vigoare din
România, cu privire la formarea profesională pentru adulţi:
considerare?
4. In cazul in care proiectul include mai multe tipuri de • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională
activitati de formare profesionala (diverse domenii,
a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
niveluri) , pentru fiecare din acestea trebuie
precum şi normele de aplicare (HG nr. 522/2003, pentru aprobarea
completat un buget separat, o matrice cadru logic
Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
separata sau totul va fi cuprins intr-un document unic
de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
(buget unic in care sa fie efectiv costul global, • Ordinul Comun nr.353MMSSF/5202MECT/2003, privind
matrice cadru logic)?
aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare
5. Faptul ca solicitantul ar fi beneficiat de ajutorul legal
profesională. Ordinul Comun descrie în detaliu sarcinile privitoare
pentru angajarea in munca a tinerilor absolventi,
la acreditarea furnizorilor de formare profesională şi monitorizarea
constituie un impediment pentru depunerea unui
activităţilor pentru fiecare tip de program de instruire profesională,
proiect?
bazat pe standardele ocupaţionale naţionale recunoscute.
• Ordinul
Comun
nr.468MMSSF/4543MECT/2004
pentru
aprobarea Procedurii pentru evaluarea şi certificarea
competenţelor), completată cu prevederile generale din Codul
Muncii (Legea Nr.53/24.01.2003) publicată în Monitorul Oficial
Nr. 72/5 din februarie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare
Sub-contractarea tuturor activităţilor pentru dezvoltarea resurselor
umane nu este permisă. (nu este permis ca solicitantul să acţioneze ca
un intermediar - 2.1.1(1) Eligibilitatea solicitanţilor, Punctul c.)
Subcontractarea este permisă numai în cazuri foarte bine justificate, în
funcţie de valoarea grantului solicitat şi nu poate depăşi 10.000 de
euro, fără TVA. A se vedea şi prevederile din Ghidul solicitantului
referitoare la subcontractare.(art. 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor/Tipul
activităţilor/ tipuri de activităţi care nu sunt eligibile şi 2.1.4
Eligibilitatea costurilor/Costuri directe eligibile).
Se aplică legislaţia română în vigoare.
3. Pentru fiecare regiune există priorităţi şi măsuri specifice,
prezentate detaliat în anexa M şi vă recomandăm să le luaţi în
consideratie atunci când scrieţi propunerea de proiect.
4. Pentru un proiect se întocmeste un singur buget. (Anexa B) şi o
singură Matrice cadru logic (Anexa C)
5. Nu, dacă vă referiţi la prevederile Legii 76/2002 cu modificarile şi
completările ulterioare.
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Intentionam sa participam la licitatia deschisa Phare În conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03:
2006 cu termen de depunere in data de 05/02/08 si mai
avem cateva nelamuriri:
Fiecare proiect trebuie să aibă /să prezinte echipe de management
diferite.
• componenta echipei manageriale: una sau mai multe De asemenea, nu trebuie să existe o suprapunere a activităţilor
persoane care fac parte din echipa manageriala a proiectelor, iar solicitantul trebuie să dispună de capacitatea de a
unui proiect Phare 2005 care se implementeaza in furniza toate mijloacele necesare.
2008 poate/pot face parte din echipa manageriala a Când se completează cererea de finanţare (Anexa A) vă rugăm să
furnizaţi toate informaţiile solicitate la secţiunea 5.2. şi să acordaţi
proiectului pt Phare 2006?
atenţie „Declaraţiei de parteneriat” din secţiunea III.2 şi
• termenul de "transport local" desemneza atat „Declaraţiei solicitantului” din secţiunea VI.
transportul in localitate cat si transportul in judet sau
Da, „transport local” reprezintă transportul în localitate, precum şi
regiune?
transportul în judeţ sau regiune.
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Solicitare de clarificare:

Regula de minimis se aplică solicitantului, în calitate de potenţial
titular al contractului de grant şi destinatar al finanţării
nerambursabile.,

Pragul de minimis se plica si in cazul partenerului?
Pragul de 200 000 Euro se aplica si in cazul in care
partenerul presteaza servicii de insrutuire pentru Va recomandăm să consultaţi Corrigendum-ul la Ghidul solicitantului
beneficiari care nu fac parte din propria organizatie care a fost postat pe site-ul MMFES/AM POS DRU.
(beneficiarii procesului de instruire reprezinta grupul
tinta al proiectului si nu au nici o legatura economica cu
partenerul sau cu solicitantul)?
32

Declaratia Solicitantului specifica faptul ca dubla
finantare a proiectului sau a unor activitati asemanatoare
nu este permisa.
In cazul in care o organizatie a obtinut in cadrul Phare
2005 – Dezvoltarea Resurselor Umane un grant pentru
activitati de instruire a personalului propriu, poate obtine
pe Phare 2006 finantare pentru aceleasi instruiri
(aceleasi module de training)? Sau este necesar ca
modulele de training sa fie diferite?

Este evident faptul că, pentru evitarea dublei finanţări, trebuie să se
schimbe - în noua propunere de proiect, - fie curricula/conţinutul
modulelor de formare profesională, fie componenţa grupului ţintă.
Vă recomandăm să consultaţi Corrigendum-ul nr. 1, care amendează
Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 03.
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1. As dori sa stiu daca, o companie care furnizeaza In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006, Ref 03 Art 2.1.1
programe de instruire in Romania si care nu este Eligibilitatea solicitanţilor:
autorizata conform CNFPA, poate sa depuna o
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cerere de finantare ca si aplicant principal (solicitant)
in parteneriat cu alte 4 companii private pentru a-le
instrui personalul cu functii de conducere intr-un anumit
domeniu sau in mai multe domenii in functie de
necesitatile fiecarei companii?

1.Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi
companiile mari, nu sunt furnizori autorizaţi de programe de
formare profesională dar doresc să întreprindă măsuri de
formare profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei
scheme de finanţare nerambursabilă, atunci aceştia:
-

2. Are vreo influenta daca firma care depune un proiect
ca si aplicant principal sau care vine in parteneriat cu
altcineva, nu a avut activitate sau nu a inregistrat
venituri in ultimul an. Activitatea firmei nu a fost
suspendata, dar nu au fost organizate nici un fel de
activitati si firma nu a inregistrat nici un venit.
3. Se poate depune acelasi tip de proiect in parteneriate
diferite, dar in alte regiuni si implicit cu alt grup tinta?
4. Este posibil ca aplicantul principal sa suporte doar
cheltuielile de management al proiectului, iar ceilalti
parteneri restul cheltuielilor prevazute in proiect? Sau
conditia se refera doar la cheltuielile de management pe
care obligatoriu trebuie sa le suporte aplicantul principal,
iar pentru restul nu exista limitare putand fi suportate de
catre ori care parte a parteneriatului?
5. Unde pot gasi o detaliere a cheltuielilor de
management?

trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi
furnizori de servicii autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi,
cu respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în
domeniu[1], atunci când organizează programe de formare
profesională care se finalizează cu certificate de absolvire
/calificare recunoscute la nivel naţional,

sau
-

pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu
certificat de absolvire/participare care sunt recunoscute
doar la nivelul companiei.
2. Experienţa companiei în domeniul de interes este evaluată în mod
corespunzător în conformitate cu Grila de evaluare.
3. În conformitate cu Ghidul solicitantului art. 2.1.3 Eligibilitatea
proiectelor:
„Numărul de propuneri şi finanţări nerambursabile pentru un
solicitant
Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finanţare,
având grijă ca fiecare propunere să aibă echipe de management
diferite .
Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare
nerambursabilă în cadrul acestui apel pentru propuneri, dacă nu
există o suprapunere a activităţilor şi dacă are suficientă
capacitate de a furniza mijloacele necesare.
Când se completează cererea de finanţare (Anexa A) vă rugăm să
furnizaţi toate informaţiile solicitate la secţiunea 5.2. şi să acordaţi
atenţie „Declaraţiei de parteneriat” din secţiunea III.2 şi
„Declaraţiei solicitantului” din secţiunea VI.”
4. Aceste detalii se stabilesc de comun acord între parteneri şi se
precizează în mod detaliat prin Acordul de parteneriat (Anexa K).
5. Consultaţi Anexa B – Bugetul proiectului.
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1. Ref. la serviciile de consultanţă: aceste servicii intră
la categoria de cheltuieli eligible? Şi dacă Da, la ce
linie de buget poate fi trecută aceasta cheltuiala?
2. Ref. la conţinutul dosarului cererii de finanţare: prepropunerea, matricea cadru logic a proiectului,
bugetul proiectului trebuiesc prezentate şi în lb.
engleză ? dar CV-urile?
3. Ref. la documentele justificative:
În cazul
companiilor straine, documentele
justificative care însoţesc Anexa D – „Statutul
Companiei private”, respectiv
a) documentele care atestă numele şi adresa
contractorului , precum şi numele de
înregistrare acordat de Autorităţile
Naţionale (ale solicitantului)
b) copie înregistrare TVA
trebuiesc prezentate şi traduceri legalizate în lb.
română?
4. In cazul in care un aplicant depune mai multe cereri
de finantare, este specificat ca acesta trebuie sa aiba
echipe diferite de management; din punctul de
vedere al programului, care sunt functiile care intra
in echipa de management?
5. Ghidul mentioneaza ca nu se accepta modificari in
cadrul echipei de proiect prin modificarea numarului
de personal implicat; daca modificarea nu implica o
modificare de buget (de ex. un trainer este inlocuit
cu 2 traineri) aceasta este acceptata? Intr-o astfel de
situatie se va realiza o notificare sau un act aditional?
6. Ref. la experienţa în implementarea de proiecte
PHARE sau similare, mentionata in grila de
evaluare:
În ce masură solicitantul este „defavorizat” în cazul
în care nu are experienţa în pregătirea şi
implementarea de granturi finantate din fonduri UE
sau similare?

1. TOATE cheltuielile eligibile sunt evidenţiate la Articolul 2.1.4
"Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în considerare pentru
finanţarea nerambursabilă". Toate cheltuielile eligible sunt evidenţiate
în mod corespunzător şi în Anexa B - Bugetul proiectului.
2 şi 3. Raspunsurile la aceste puncte se regăsesc la Art 2.2.1 Cererea
de finanţare pag. 20 şi 21.
4. Componenţa echipei de proiect este precizată în Ghidul
solicitantului, la art.2.2.1 pag. 20, paragraful 3.
5. Ghidul prevede, în mod expres: "De la data semnării contractului,
nu sunt admise modificări ale structurii echipei administrative/de
management (de proiect) şi echipei tehnice (experţi cheie: consilieri,
lectori etc.), prin suplimentarea sau diminuarea numărului de personal
implicat."
6. Aplicaţiile vor fi evaluate de către Comitetele de evaluare regionale.
Grilele de evaluare a prepropunerii şi a cererii de finanţare, inclusiv
punctajele aferente, sunt publicate în Ghidul solicitantului, pag. 2428.
7. Cadrul general, istoricul domeniului tratat, precum şi regulile
privind prezenta licitaţie sunt specificate în Ghidul solicitantului la
Articolele 1 şi2.
8. Da, aceste fonduri trebuie luate în considerare, în condiţiile
precizate în Ghidul solicitantului şi Corrigendum-ul nr. 1.
9.Grupul ţintă este format de persoanele care sunt pregătite/implicate
efectiv în activităţile proiectului (formare, calificare..etc.).
10. Contestaţiile sunt analizate în mod obiectiv de către Comitetele de
Evaluare regionale iar toţi aplicanţii sunt trataţi în mod echitabil şi
transparent.
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Dar in situatia in care solicitantul nu are experienta
dar partenerul său, are pregătire şi experienţa
dobândită din implementare de astfel de proiecte ?
7. Ref. la sectiunea 2.5 din prepropunere (ce aduce
proiectul in plus fata de actiunile guvernului.....) va
rugam sa ne specificati prevederile legale (care sunt
legile/OG/HG) la care se raporteaza evaluarea
acestei sectiuni.
8. Daca un aplicant a beneficiat de fonduri
nerambursabile in cadrul programelor anteriore la
care nu s-a aplicat regula de minimis,aceste fonduri
sunt luate in considerare pe acest program sau numai
acele fonduri la care s-a aplicat regula de minimis in
momentul accesarii?
9. Avand in vedere reperele puse la dispozitie in anexa
L – Glosar de termeni pentru definirea conceptelor ,
sectiunea „Beneficiari” pentru completarea
corespunzatoare a sectiunii 1.5.3 solicitam
urmatoarea clarificare:
In cazul unui proiect in care se propun activitati de
formare pentru o parte a angajatilor, grupul tinta al
proiectului va fi compus din totalitatea angajatilor
societatii din care beneficiarii directi vor fi persoanele ce
vor participa la cursuri
Sau
grupul tinta va fi compus din beneficiarii programului de
formare, restul de angajati , neimplicati in programul de
formare reprezentand beneficiarii finali?
10. Potrivit ghidului de finantare, sectiunea 2.5.2
aplicantii au posibilitatea de a contesta punctajul
obtinut/decizia comitetului de evaluare. Avand in vedere
experienta programelor anterioare, puteti sa ne
comunicati cat de mari sunt sansele de modificare a
punctajului/deciziei initiale in cazul inaintarii de catre
aplicant a unei contestatii?
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sunt reprezentantul unui sindicat din Suceava, am citit
cu multa atentie ghidul solicitantului pentru schema de
finantare "Promovarea invatarii pe parcursul intregii
vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca"
si am cateva nedumeriri pe care as dori sa le clarific cu
ajutorul dumneavoastra:
1) Referitor la eligibilitatea solicitantilor, la pct. 2.1.1.
din ghid exista sintagma "sindicatele (pentru angajatii
membri ai sindicatului)". Intrebari: a) Un sindicat poate
organiza cursuri de formare profesionala numai pentru
acei angajati ai unei companii care sunt si membri ai
sindicatului respectiv? Altfel spus, nu pot participa la
asemenea cursuri si membrii altui sindicat din compania
respectiva? b) Este obligatoriu ca intr-un proiect privind
formarea profesionala a angajatilor unei companii, unde
solicitant este un sindicat, compania sa fie partenera in
proiect? c) Acea companie poate sa fie doar asociat?
2) Instruirea angajatilor privind protectia muncii
(periodica sau nu) este o activitate eligibila? (tind sa cred
ca aceasta nu este o activitate de formare profesionala,
deci nu este eligibila, dar nu sunt sigur). Dar organizarea
de cursuri privind protectia muncii pentru sefii de
compartimente (ateliere, sectii, servicii) care, periodic
(de obicei lunar), au obligatia de efectua instructajul de
protectia muncii la locul de munca? Presupun ca
organizarea de cursuri de perfectionare pentru
inspectorii de protectia muncii este o activitate eligibila.
3) Daca ar fi sa tinem seama numai de denumirea acestei
scheme de finantare (Promovarea invatarii pe parcursul
intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de
munca), ar insemna ca sunt eigibile numai acele
activitati prin care este calificata si recalificata forta de
munca. Totusi, in conformitate cu pct. 2.3.1 din ghid, pe
langa cursurile de calificare si recalificare, sunt eligibile
si cele de initiere, perfectionare si specializare. Nu
exista o contradictie intre denumirea schemei de
finantare si cursurile enumerate la pct. 2.3.1 din ghid?
4) Toti membrii echipei de management trebuie sa fie

În conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 ref 03.
1. a) Sindicatul, în calitate de solicitant, în parteneriat cu un
furnizor autorizat de servicii de programe de formare
profesionala, poate organiza cursuri de FP pentru diferite
grupuri ţintă, formate din angajaţi membri ai sindicatului, dar
care trebuie să aibă calitatea de „personal angajat”. A se vedea
2.1.3. Grupuri ţintă.
b) Nu este obligatoriu.
c) Poate fi partener/asociat, depinde de ceea ce îşi propune ca
activităţi desfăşurate prin proiect . A se vedea 2.1.2
Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor.
2. Activităţile eligibile sunt detaliate la articolul 2.1.3
Eligibilitatea proiectelor, paragraful Tipul activităţilor, pag 13.
4. În conformitate cu articolul 2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor
pct c) solicitantul „trebuie să fie direct responsabil de pregătirea şi
managementul proiectului şi d) „să nu acţioneze ca un intermediar”,
a se vedea şi articolul 2.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor.
Angajarea persoanelor din echipa de proiect trebuie să respecte
prevederile Codului Muncii.
5. Trebuie să respectaţi prevederile Codului Muncii referitoare la
timpul maxim de lucru saptamanal .
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salariati ai solicitantului sau sa aiba contract de
colaborare cu solicitantului?
5) Daca sunt angajat cu norma intreaga la o societate (8
ore), pot sa-mi programez sa lucrez la un proiect finantat
pe PHARE inca 8 ore pe zi? Daca nu, atunci trebuie sa
respect timpul maxim de lucru saptamanar prevazut de
Codul muncii?
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Din Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru
schema de finantare nerambursabila Phare 2006
promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru
calificarea si recalificarea fortei de munca, am inteles ca
la articolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, la costuri direct
eligibile, dispare linia de buget 6.3.

Nu dispare TOATA linia de buget 6.3, ci numai referirea la "costuri
pentru autorizări legale", în sensul ca, furnizorii de formare
profesională, trebuie sa fie autorizaţi în momentul în care depun
aplicaţia.
La linia 6.2 se pot trece cheltuieli cu suportul de curs, caietele de lucru
pentru cursanţi.

In acest caz, unde se mai pot trece cheltuielile de
reparatii si renovari (sistem de ventilatie, zugraveli) la
sediul unde se tin cursurile?
De asemenea suportul de curs, caietele de lucru pentru
cursanti, unde se trec, daca nu sunt sub-contractate?
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