Răspunsuri la întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” referitor la schema de finanţare nerambursabilă PHARE/2005//017-553.04.02 –
„Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă”
Nr. Crt.
1

Intrebare
Exista vreo solutie pentru cazul in care firma care doreste sa
organizeze cursuri de formare profesionala pentru salariatii
sai nu are activitatile din proiect inregistrate in documentele
statutare ca obiect de activitate?

2

Membrii echipei de proiect pot participa in calitate de cursanti
la cursul/cursurile organizat(e) in cadrul proiectului?

3

Cheltuielile făcute de beneficiarul unui contract de grant
pentru a achiziţiona maşini şi echipamente second hand sunt
considerate eligibile?

Răspuns
Ghidul Solicitantului referitor la Licitatia deschisa linia de buget Phare
2005/017-553.04.02, Referinta 02 Masuri active pentru ocuparea fortei
de munca, capitolul 2 Regulile privind prezenta licitatie, subcapitolul 2.1.
Criterii de eligibilitate, prevede “Solicitantul sau cel putin unul din
partenerii sai trebuie sa aiba inscrise activitatile din proiect in
documentele statutare (inregistrate cu cel putin 6 luni inaintea datei limita
de depunere a cererii de finantare”. Prin urmare, in situatia mentionata
(angajatorul nu are nici unul din codurile CAEN 8042, 7414 sau 7450),
angajatorul poate intra in parteneriat cu un furnizor autorizat de formare
profesionala.
Nu exista nici o restrictie in acest sens. Daca fac parte din grupul tinta,
membrii echipei de proiect pot fi selectati pentru a urma cursul respectiv/
cursurile respective.
Nici în Ghidul solicitantului pentru această licitaţie, nici în formularul de
cerere de finanţare sau alt document nu este interzisă în mod explicit
achiziţionarea de automobile şi echipamente second hand. Mai mult, în
subcapitolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în
considerare pentru finanţarea nerambursabilă, se specifică în mod
expres că „costurile directe eligibile ale Beneficiarului şi partenerilor săi
pot include (...) costurile de achiziţie pentru echipamente sau bunuri (noi
sau folosite)“.
Corrigendum-ul la ghid prevede: „cumpărarea de autovehicule va fi

foarte bine justificată, şi nu va fi permisă acelor solicitanţi care au
achiziţionat vehicule în cadrul schemelor de finanţare
nerambursabilă „Promovarea capitalului uman” şi „Măsuri active
pentru ocupare” – 2003 şi „Promovarea capitalului uman” – 2004
finanţate prin programele Phare 2003 şi 2004. Această condiţie va
fi verificată în etapa de pre-contractare.”
4

Ce se înţelege prin alte activităţi de servicii colective, sociale

Este vorba de codurile CAEN 90 Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate;

şi personale?
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Ce proiecte poate derula o A.J.O.F.M. în cadrul PHARE 2005
– Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă? Este eligibil
un proiect care prevede extinderea serviciilor oferite şomerilor
prin angajarea de personal care apoi rămâne la A.J.O.F.M. şi
prin dezvoltarea bazei materiale? Pot fi plătitre salariile
personalului A.J.O.F.M. din grantul PHARE 2005?
Grupul MENATWORK (Sos. de Centura 103, PopestiLeordeni) are in componenta sa fabrici (firme de sine
statatoare) care au ca obiect de activitate producerea de:
1. structuri si accesorii pentru gips carton si fibra
minerala
2. vopsele lavabile, tencuieli decorative
3. corpuri pentru iluminat fluorescent
4. pardoseli tehnice suprainaltate
5. tavane false metalice
Politica acestor firme este de a realiza produse de
calitate, competitive la export si pe plan intern in contextul
apartenentei la piata europeana.Insa nu toti angajatii au o
pregatire care sa sustina eforturile factorilor de management
in demersurile lor de crestere a eficientei productiei.
In contextul aderarii la Uniunea Europeana, dorim sa
accesam fonduri europene destinate pregatirii angajatilor
implicati direct in procesul de productie.
In acest sens, va rugam sa ne informati ce proceduri
trebuie urmate si carei Autoritati sa ne adresam pentru a
demara procesul de obtinere al unor fonduri UE in scopul mai
sus mentionat.
Adaugam ca finantarea poate fi prin fonduri
nerambursabile, sau prin cofinantarea din partea noastra a
unei cote.

salubritate şi activităţi similare; 91 – Activităţi asociative diverse; 92 –
Activităţi recreative, culturale, sportive; 93 – Alte activităţi de servicii
personale (spălarea şi curăţarea textilelor şi blănurilor; coafura şi alte
activităţi de înfrumuseţare ş.a.).
A.J.O.F.M. poate organiza cursuri de formare profesionala, dar nu poate
plati salariile personalului sau din grant (cu exceptia drepturilor cuvenite
lectorilor - în conditii bine definite).
In acest context, AJOFM poate participa in calitate de partener la acest
program.
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Promovarea invatarii
pe parcursul intregii vieti, Referinta 01, sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea
solicitantilor, puteti beneficia de finantare nerambursabila in aceasta
schema, in conditiile in care formati un parteneriat cu un furnizor de
programe de formare profesionala (pag 8-9).
Raspunsul este pentru Ref.01
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Cum pot obtine o finantare PHARE,ca persoana fizica?ce
trebuie sa contina un proiect si cui trebuie sa ma adresez pt
demarare-proiect?

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Referinta 1 si 2,
sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor (1):
Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie:
să fie persoane juridice.

7

Termen limita

Termenul limita pentru depunerea solicitarilor pentru finantare la schema
de grant Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti Referinta 01 este
30.05.2007.
Termenul limita pentru depunerea solicitarilor pentru finantare la schema
de grant Masuri active pentru ocuparea fortei de munca Referinta 02 este
06.06.2007.
Ambele date au fost decalate fata de termenul initial stabilit, a
se consulta si anuntul postat pe website-ul www.mmssf.ro
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Va rugam sa ne informati daca in cadrul Phare/2005//017553.04.02, ref. 02 (Masuri active pentru ocuparea fortei de
munca), sunt eligibile ca si aplicanti (in parteneriat cu furnizori
acreditati de dezvoltare a serviciilor pentru resurse umane)
PRIMARIILE, intrucat din Ghidul Solicitantului nu am putut
interpreta cu certitudine:
"Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit,
publică sau non-publică, care depune o cerere de finanţare în
parteneriat cu un furnizor de programe de formare
profesională continuă, iar astfel de solicitanţi pot fi:
- Birourile descentralizate relevante ale administraţiei publice
centrale;
- Companii de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi companii
mari;
- Asociaţii patronale;
- Sindicate."

Cu privire la Ghidul solicitantului Phare/2005//017-553.04.02, ref. 02 –
Masuri active pentru ocuparea fortei de munca:

Referitor la lansarea Programului Phare 2005, va rog sa ma
informati:

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref: 02 Masuri active
pentru ocupare, sectiunea 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor:

Conform Art. 2.1.Eligibilitatea solicitantilor, Paragraful 4, subparagraful 2,
Primariile si unitatile locale de cult sunt eligibile. (A se vedea
Corrigendum-ul la ghid).

- furnizorul de formare profesională pentru grupul tintă
trebuie să fie autorizat ca furnizor de formare profesionala
pentru adulti sau poate fi un grup scolar care asigura
calificare in meseriile solicitate de un IMM;
- prin Progamul Phare, solicitantul care ar putea fi un IMM,
poate
solicita finanţare pentru autorizare ca furnizor de formare
pentru o
anumită calificare, cu condiţia sa angajeze majoritatea
componenţilor grupului tinta;
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lucrez la un centru pentru persoane cu handicap, dorim sa
accesam fondurile de finantare pe tipul de program:
masuri pentru reducerea dezechilibrului dintre cererea si
oferta de forta de munca avem acreditat serviciul de
consiliere si informare pt cetateni cat si serviciul de mediere a
muncii, dorim sa stim daca e eligibil in grupul tinta sa
includem si persoane cu handicap?

> "Furnizorii de formare profesională continuă pot organiza programe de
> formare şi să furnizeze certificate recunoscute oficial la nivel naţional
> numai dacă sunt autorizaţi în conformitate cu cadrul legal în vigoare cu
> privire la formarea profesională continuă a adulţilor şi completat de
> prevederile generale ale Codului Muncii (Legea nr. 53/ 24 ianuarie
2003)."
> Din continutul primei intrebari nu reiese foarte clar care este grupul
> tinta, pentru ca, daca este vorba de angajatii unui IMM, atunci trebuie
sa va adresati schemei de grant Phare 2005 Ref. 01 "Promovarea
invatarii pe parcursul intregii vieti".
> Cu privire la cea de a doua intrebare, "costurile legate de autorizari
> legale" reprezinta Costuri directe eligibile in conformitate cu Ghidul
> solicitantului Phare 2005 Ref: 02 Masuri active pentru ocupare,
sectiunea 2.1.4 Eligibiltatea costurilor.
In conformitate cu Ghidul Solicitantului Phare 2005 Ref 02 Masuri active,
pag 13 :...” De asemenea, proiectele care prevad si dovedesc o rata de
plasare indicativa ce trebuie atinsa pe o perioada de 12 luni de la
finalizarea activitatilor proiectului strict legate de implementarea masurilor
active de ocupare vor putea primi un scor mai bun in cadrul Grilei de
evaluare”
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Ref.02 - Masuri active
pentru ocuparea fortei de munca, grupul tinta pentru aceasta schema de
grant (sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor, pag.12) este reprezentat
de :
- someri tineri
- someri de lunga durata
- persoane din mediul rural cu venituri reduse, care cauta un loc de
munca
Pentru grupul tinta "persoane cu handicap etc." va fi lansat in cursul
anului 2007, Ghidul Phare 2005 "Masuri de incluziune sociala".
Ghidul va fi postat pe website-ul Ministerului Muncii, Familiei si
Egalitatii de Sanse
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As avea urmatoarele intrebari legat de licitatia deschisa
Phare/2005/017-553.04.02 - numar referinta: 02, dupa cum
urmeaza:

Cu privire la Ghidul solicitantului Phare/2005/017-553.04.02 - Ref: 02:
1. Conform Corrigendumului la Ghidul solicitantului din 10.04.2007, data

1. Este adevarat ca data limita s-a modificat si s-a extins
pana la data de 30 aprilie 2007?
2. Chiar daca proiectul se evaluaza dupa evaluarea pozitiva
a pre-propunerii de proiect, toata documentatia a proiectului,
inclusiv cerearea de finantare si anexele aferente se depun
impreuna cu pre-propunerea? Ori dupa ce pre-ponurea a fost
evaluata pozitiv potentialii beneficiari sunt anuntati sa
pregateasca documentatia proiectului?
3. Unde putem gasi a lista completa a anexelor ce trebuie
atasate la cererea de finantare? Anexele prezentate in ghid
de exemplu nu contin bilantul contabil al solicitantului, ceea
ce se afla numai in grila de evaluare ce va fi completata de
Autoritatea Contractanta, iar cererea de finantare nu mai are
acea ultima pagina unde erau enumerate toate anexele ce
trebuiau atasate unui proiect.
4. In ghid apare criteriul ca sectiunile V, VI trebuiesc capsate
separat! Ele nu trebuie sa fie legate impreuna cu toata
documentatia? sau ele trebuie atasate intregii documentatii si
legate impreuna, dar prezentate si separat?
5. In Lista de verificare din cererea de finantare apare:
matricea cadru logic si bugetul trebuie sa fie intr-un plic
sigilat? Separat sa fie si intr-un plic sigilat sau pot fi legate
impreuna cu documentatia proiectului si sa fie impreuna intrun plic sigilat (original + 3 copii). Ori trebuie sa fie legat
impreuna cu documentatia si in plus atasata si intr-un plic
sigilat?
6. Daca solicitantul doreste sa intreprinda cursuri de formare
pentru viitori angajati (dupa absolvirea cursului beneficiarii vor
fi angajati in cadrul firmei) si inca nu detine acreditare pentru
cursui, poate sa introduca procesul de acreditare ca si o
activitate din proiect sau trebuie sa detina acreditarea inainte
de inceperea proiectului sau trebuie sa fie acreditat atunci
cand inainteaza cererea de finantare?
7. Daca solicitantul nu doreste sa ofere diplome recunoscute
la nivel national ci doar diplome recunoscute la nivel de firma,
ceea ce ar fi de ajuns deoarece o sa angajeze viitorii
beneficiari care absolva cursurile atunci trebuie sa detina

limita s-a extins pana la 06.06.2007. ora 16.00 (ora locala).
2. Conform Corrigendumului la Ghidul solicitantului, ”Solicitanţii trebuie
să depună pre-propunerea, Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru Logic
(Anexa C), în limba română şi engleză. CV-urile echipei de proiect
(coordonatorul de proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale
tuturor experţilor cheie (experţii responsabili cu implementarea
activităţilor tehnice: cursuri de formare, consiliere, orientare profesională
etc.) în limba română sau engleză, indicând funcţia/rolul în proiect şi
fiind semnate de către titulari, în original. Cererea de finanţare (Anexa
A) se depune în limba română sau engleză.”
3. Conform Corrigendumului la Ghidul Solicitantului la articolul 2.4 pag.3
"Copie după cele mai recente documente financiare ale solicitantului
(contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil pe ultimul an financiar
pentru care conturile au fost închise – la 31.12.2006)".
4. Aplicaţiile (pre-propunerea, cererea de finanţare, bugetul, matricea
cadru logic şi CV-urile) 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 DOAR capsate separat şi puse în
acelaşi plic - IMPREUNA cu TOATA DOCUMENTATIA.
5. A SE VEDEA RASPUNSUL NR 4!
6. In conformitate cu sectiunea 2.1.4 Eligibiltatea costurilor, Costuri
directe eligibile "costurile legate de autorizari legale" sunt eligibile. Totusi,
grupul tinta "someri" trebuie precizat inca de la inceput in cadrul
propunerii de proiect.
7. Tinand cont de faptul ca grupul tinta este reprezentat de 'someri",
acestia trebuie sa beneficieze de cursuri de formare
profesionala sustinute de catre furnizori autorizati de formare
profesionala si finalizate cu diplome recunoscute.
Sintagma "diplome recunoscute la nivel de firma" nu apare in
prevederile acestei scheme de finantare nerambursabile, Ref: 02.
8. Furnizorii de programe de formare profesionala trebuie sa fie autorizati
in conf. cu legislatia romana (a se vedea nota de subsol 8, pag.10).
9. Da, de fapt, autorizarea se face, in conf cu OG 129/2000 cu modif si

12

13

acreditare?
Ghidul solicitatntului este un pic inconsistent din acest punct
de vedere - vezi punctele: 2.1.1; 2.1.2 - alineatul 2, si 2.1.3. punctul 2 b).
8. Partenerii pot fi furnizori de programe de formare
profesionala acreditate intr-un alt Stat Membru al UE sau
trebuie sa aiba neaparat acreditare in Romania pe judetul
unde se desfasoara cursul?
9. Partenerii pot fi si firme acreditate pe un judet din Romania
dar sa furnizeze cursul intr-un alt judet, dintr-o alta regiune?
ma numesc {....} sa as dori sa aflu daca ingrijitori personali ai
persoanelor incadrate inrt-un grad de handicap se incadreaza
in grupul tinta pent ru aceasta linie de finantare, referinta 02.
trebuie sa mentionez ca m-am gandit ca aceasta categorie
de personal este angajat al primariilor si nu beneficiat de
nicio formare specializata petnru ingirjirea acestor categorii
de persoane.
intrebarea ea este daca ingrijitorii personali sunt grup tinta
eligibil penru referinta 02- masduri active pentru ocuparea
fortei de munca.
Este posibil sa fie achizitionat un autovehicul in cadrul
proiectului daca acesta presupune multe deplasari , grupul
tinta dominant fiind in mediul rural.

completarile ulterioare, (nota de subsol 8) pe curs, si nu pe judet
/regiune.

Conform Ghidului Socilicitantului Sectiunea 2.1.3 Eligibilitatea proiectelor
Grupurile tinta pentru aceasta schema de finantare Phare 2005 Ref.02
sunt reprezentate de :
- Someri tineri cu varsta intre 15 si 24 ani
- Someri de lunga durata
- toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural
si persoane ocupate in agricultura cu venituri scazute care doresc sa-si
creasca sansele, sa revina sau sa intre pe piata fortei de munca.
Va rugam sa consultati Corigendum-ul publicat pe site-ul AM POS
DRU, la adresa www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp care se
gaseste si in forma tiparita(primele pagini) din Ghidul solicitantului,
pagina 2:
Articol 2.1.4 Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în
considerare pentru finanţarea nerambursabilă
-costurile de achiziţie pentru echipamente sau bunuri (noi sau folosite),
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 eligibile;
Se adaugă precizarea: „cumpărarea de autovehicule va fi foarte bine
justificată, şi nu va fi permisă acelor solicitanţi care au achiziţionat
vehicule în cadrul schemelor de finanţare nerambursabilă „Promovarea
capitalului uman” şi „Măsuri active pentru ocupare” – 2003 şi
„Promovarea capitalului uman” – 2004 finanţate prin Programele Phare
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"Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit,
publică sau non-publică, care depune o cerere de finanţare în
parteneriat cu un
furnizor de programe de formare profesională continuă, iar
astfel de solicitanţi pot fi:
- Birourile descentralizate relevante ale administraţiei publice
centrale;
- Companii de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi companii
mari;
- Asociaţii patronale;
- Sindicate."
Adica solicitantul poate aplica doar daca se incadreaza in
una din cele 4 grupe? Respectiv, lista este una limitata
doar la aceste 4 grupe?

2003 şi 2004. Această condiţie va fi verificată în etapa de precontractare."
IN CONFORMITATE CU GHIDUL SOLICITANTULUI PHARE 2005
Referinta 02, sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor (1):
Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie:
• să fie persoane juridice şi
• să aibă sediul înregistrat în România sau într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-unul din statele SAP sau Phare, sau Turcia, conform
Regulamentului Consiliului 769/04/20046
• să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului
împreună cu partenerii lor, să nu acţioneze ca un intermediar şi
• alte criterii de eligibilitate:
-să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, furnizor de programe de formare profesională continuă,
care depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în
parteneriat. Solicitanţii pot fi:
1.organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii;
2. agenţii de formare profesională continuă;
3. agenţi de plasare a forţei de muncă;
4. furnizori de educaţie şi formare profesională continuă a adulţilor şi
asociaţii ale furnizorilor de formare
5. universităţi;
• Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, care depune o cerere de finanţare în parteneriat cu un
furnizor de programe de formare profesională continuă, iar astfel de
solicitanţi pot fi:
7. Companii de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi companii mari;
8. Asociaţii patronale;
9. Sindicate.
Furnizorii de formare profesională continuă pot organiza programme de
formare şi să furnizeze certificate recunoscute oficial la nivel naţional
numai dacă sunt autorizaţi în conformitate cu cadrul legal în vigoare cu
privire la formarea profesională continuă a adulţilor şi completat de
prevederile generale ale Codului Muncii(Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003),
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 72/ 5 februarie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
• Solicitanţii trebuie să aibă sediul în România (să fie înregistrat ca

organizaţie română, în conformitate cu legea română). În cazul
parteneriatelor, partenerii – ceilalţi decât partenerul lider –
pot avea sediul înregistrat în afara României, într-una din ţările UE, SAP
sau PHARE, în conformitate cu Regulamentul Consiliului 769/04/2004.
• Solicitantul sau cel puţin unul din partenerii săi trebuie să aibă
înscrise activităţile din proiect în documentele statutare (înregistrate cu
cel puţin 6 luni înaintea datei limită de depunere a cererii de finanţare).
Pentru companiile comerciale sau alte organizaţii care întreprind activităţi
comerciale, sunt acceptate următoarele coduri: 8042 (Alte forme de
educaţie), 7414 (Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management)
sau 7450 (Selecţia şi plasarea forţei de muncă). Codul CAEN trebuie
să corespundă tipului de acţiune descrisă în proiect.
• Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă sediul principal sau filiala
(filiala trebuie să aibă statut legal) în regiunea unde este depusă cererea
de finanţare .
Suplimentar, va rugam sa cititi modificarea impusa de Corrigendum la
pagina 1:
Articol 2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor, cine poate participa la licitaţie
(1) Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii
trebuie:
Acest articol trebuie citit după cum urmează:
Paragraful 4 „alte criterii de eligibilitate”:
„Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii
trebuie”:
Subparagraful 1 şi 2 se vor citi după cum urmează:
• să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, furnizor de programe de formare profesională continuă,
care depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie
în parteneriat. Solicitanţii pot fi:
- organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii;
- agenţii de formare profesională continuă;
- agenţi de plasare a forţei de muncă;
- furnizori de educaţie şi formare profesională
continuă a adulţilor;
- asociaţii ale furnizorilor de formare profesională;
- universităţi;

- Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Se elimină formularea „alte organizaţii relevante”
Organizaţiile implicate în managementul Fondurilor Structurale nu
sunt eligibile în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă
(de ex. Agenţiile de Dezvoltare Regională).
•

Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, care depune o cerere de finanţare în parteneriat cu un
furnizor de programe de formare profesională continuă, iar astfel de
solicitanţi pot fi:
- Companii de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi
companii mari;
Asociaţii patronale;
Sindicate;
- Primăriile şi unităţile locale de cult (eparhii, protoierii,
parohii, mănăstiri) sunt organizaţii eligibile în
cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă
Se elimină formularea „Birourile descentralizate relevante ale
administraţiei publice centrale”
Subparagraful 5 trebuie citit după cum urmează:
„Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă sediul principal (sediul
social sau o filială cu personalitate juridică) în regiunea unde
se depune cererea de finanţare.”

(2) „Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţie sau nu pot primi
finanţare nerambursabilă dacă”:
Punctul (j): „Birourile de ocupare a forţei de muncă de la nivel naţional,
judeţean sau local şi centrele acestora de formare nu sunt eligibile în
cadrul acestei scheme” se elimină.
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In legatura cu licitatia deschisa privind Programul PHARE,
linia de
buget Phare/2005//017-553.04.02, Coeziune economica si
sociala –
Masuri active pe piata muncii :
- Grupul tinta poate cuprinde si somerii din sectorul sanatate
si asistenta sociala ? (activităţile care au în vedere angajaţii
din sectorul sănătate şi asistenţă socială sunt eligibile?)

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Masuri active pentru
ocuparea fortei de munca, Referinta 02, Grupurile ţintă pentru aceasta
schema de finantare sunt:
- Şomeri tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani. Categorii: persoane care au
abandonat şcoala fără calificări, sau cu un nivel scăzut de calificare, sau
cu calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa forţei de muncă.
-Şomeri de lungă durată (tineri şomeri (15-24 ani) la 6 luni de la intrarea
în şomaj şi adulţi şomeri (25- 64 ani) după o perioadă de peste 12 luni).
-Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural
şi persoane ocupate în agricultură cu venituri scăzute care doresc să-şi
crească şansele, să se întoarcă sau să intre pe piaţa forţei de muncă.
Ca urmare a prevederilor din Ghidul solicitantului citate mai sus rezulta
ca sunt eligibilie activitatile si grupul tinta la care se refera intrebarea.
ATENTIE! Grupurile tinta se refera la someri sau alte categorii de
persoane neangajate. Din acest punct de vedere cred ca fraza din
paranteza este eronata.

1. Grupul Scolar Dimitrie Leonida Petrosani, are cateva
cursuri acreditate de formare adulti si am lucrat cu diverse
firme si de asemenea cu AJOFM Petrosani petru formare
someri. Putem fi solicitanti eligibili?

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2005 Măsuri active pentru
ocuparea forţei de muncă, Referinta 02, sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea
solicitantilor, puteti beneficia de finantare nerambursabila in aceasta
schema, daca sunteti furnizor de programe de formare profesională
continuă.

2. Este obligatoiu sa avem parteneri in acest proiect sau nu?

2. In conformitate cu Ghidul solicitantului, Sectiunea 2.1.2 Parteneriate şi
eligibilitatea partenerilor:
Solicitanţii pot acţiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant
eligibil (vezi secţiunea 2.1.1(1) de mai sus), în conformitate cu obiectivele
şi activităţile proiectului.

3. Am dori sa obtinem acreditare si pentru alte cursuri de
formare dar ne lipsesc banii. Este acreditarea cost eligibil?

3. In Ghidul solicitantului, la sectiunea 2.1.4 Eligibilitatea costurilor, au
fost prevazute Costuri directe eligibile :
-costuri legate de autorizări legale (de exemplu, cadrul legal cu privire la
formarea profesională a adulţilor 11) – linia de buget 6.3. „alte costuri
direct legate de activităţile proiectului, nemenţionate anterior
şi bine justificate, care nu sunt total subcontractate”
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Va rugam sa ne informati ce proceduri trebuie urmate si carei
Autoritati sa ne adresam pentru a demara procesul de
obtinere al unor fonduri UE.

Intrucit nu este clar ce tip de proiect/activitati doriti sa intreprindeti va
recomandam consultarea ambelor ghiduri publicate in cadrul programului
PHARE Linia de buget Phare/2005//017-553.04.02: a) Măsuri active
pentru ocuparea forţei de muncă Ghidul solicitantului Phare 2005
Referinta 02 si b) Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti,
Referinta 01, in care se gasesc toate informatiile referitoare la intocmirea
si depunerea unei solicitari la licitatiile deschise organizate in cadrul
acestor programe. Documentele mentionate se gasesc la adresa:
www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp.
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Eligibilitate

Referitor la Fax/17.02.2007, trebuie sa tineti cont de urmatoarele:
In concordanta cu ghidul aplicantului Phare/2005/017-553.04.02, Ref 02
"Masuri active pentru ocupare" precum si cu corrigendumul din
10.04.2007 la capitolul 2.1.1 Eligibilitatea solicitantilor: cine poate
participa la licitatie (pag 8):
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Numele meu este {.....}, si reprezint Fundatia Motivation
Romania, organizatie nonguvernamentala activa din anul
1995 in domeniul protectiei si integrarii sociale a persoanelor
cu dizabilitati.
In vederea depunerii unei cereri de finantare pentru
programul Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea
Resurselor Umane: MĂSURI ACTIVE PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ, Linia de buget Phare/2005//017553.04.02, Referinţă: 02, dorim sa punem o intrebare
referitoare la criteriile de eligibilitate ale organizatiilor
solicitante:
Referitor la punctul 2.1.2 Parteneriate si eligibilitate,
intrebarea noastra este: daca proiectul NU propune furnizarea
de cursuri de formare profesionala cu diploma recunoscuta la
nivel national, solicitantul trebuie sa fie furnizor ACREDITAT
de programe de formare profesionala continua?

“Pentru a fi eligibil pentru o finantare nerambursabila...
Solicitantul sau partenerii trebuie sa aiba sediul principal (sediul social
sau o filiala cu personalitate juridica) in regiunea unde se depune cererea
de finantare”
In aceste conditii organizatia dumneavoastra poate aplica la aceasta
licitatie in parteneriat cu o organizatie din Romania.
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare/2005/017-553.04.02, Ref
02 "Masuri active pentru ocupare" sectiunea 2.1.2 Parteneriate si
eligibilitatea partenerilor (pag. 10):
„În cazul în care solicitanţii nu sunt autorizaţi în calitate de furnizori legali
de programme de formare profesională continuă în conformitate cu
secţiunea 2.1.1 (1), aceştia trebuie să acţioneze în parteneriat cu unul
sau mai mulţi furnizori de formare profesională continuă pentru adulţi[1],
numai în cazul în care aceştia aplică pentru furnizare de cursuri de
formare profesională finalizate cu certificate de calificare/absolvire
recunoscute la nivel naţional.
[1] A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi normele de aplicare; pe baza HG nr. 522/2003,
Ministrul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministrul Educaţiei,
Cercetării
şi
Tineretului
au
aprobat
Ordinul
Comun
nr.
353MMSSF/5202MECT privind aprobarea metodologiei de autorizare a
furnizorilor de formare profesională. Ordinul Comun descrie în detaliu
sarcinile referitoare la acreditarea furnizorilor de formare profesională şi
monitorizarea activităţilor pentru fiecare tip de program de instruire
profesională, bazat pe standardele ocupaţionale naţionale recunoscute.
Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională, la nivel
judeţean şi în Bucureşti, sunt constituite prin decizia Consiliul Naţional
pentru Formarea Profesională a Adulţilor şi au o structură tripartită.”
La aceasta schema de finantare nerambursabila trebuie sa aveti in
vedere grupul tinta reprezentat de someri (pag. 12 din Ghid) caruia i se
adreseaza propunerile de proiecte, respectiv este o situatie diferita fata
de schema de finantare "Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti"
Ref 01, a carui grup tinta este reprezentat de "angajati" (caz in care este
prevazuta posibilitatea organizarii de cursuri in interiorul companiei,
recunoscute numai la nivel de companie).
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Rog, fiti amabili, am dori un raspuns la o intrebare:
Putem pune oricand intrebari referitoare la masuri active
pentru ocupare Phare 2005, si raspunsurile sunt publicate
doar cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a
proiectelor?
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As dori sa stiu daca consiliile judetene pot depune un proiect
in parteneriat cu furnizori de formare profesionala in cadrul
Programului Masuri active pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Conform ghid pag. 18 capitolul 2.2.4 Informatii suplimentare se
precizeaza:
“Toate sesiunile de informare cu privire la aceasta licitatie deschisa vor fi
anuntate
pe
Internet,
la
adresa
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp; http://www.mmssf.ro. De
asemenea, se pot obtine informatii si de la sediile UIP egionale.
In plus, intrebarile pot fi trimise prin e-mail sau fax, dar nu mai tarziu de
21 de zile inaintea termenului limita de primire a propunerilor la adresele
prezentate mai jos, indicand in mod clar numarul de referinta al licitatiei
deschise la care se refera:
Adresa de e-mail: phare2005masuriactive@mmssf.ro
Fax: 004 021/315 02 07
Orice intrebare poate fi trimisa prin e-mail prin intermediul chestionarului
electronic
care
se
afla
pe
site-ul
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp sau simplu, ca intrebare
directa adresata.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise solicitantilor nu mai
tarziu de 11 zile inainte de termenul limita de depunere a propunerilor.
In vederea asigurarii unui tratament egal pentru toti solicitantii,
Autoritatea Contractanta nu poate oferi anterior termenelor prevazute nici
un fel de opinie cu privire la eligibilitatea solicitantului, partenerului sau
proiectului.
Intrebarile care pot fi relevante si pentru alti solicitanti, impreuna cu
raspunsurile,
vor
fi
publicate
pe
pagina
de
internet
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp.”
In plus la sediile OIR din fiecare regiune echipa de help-desk formata din
angajati ai OIR si un membru al echipei de asistenta tehnica pentru acest
program va pot oferii informatii.
Conform Corrigendum-ului din 10.04.07 la Ghid capitolul 2.1.1
Eligibilitatea solicitantilor: cine poate participa la licitatie a fost modificat
dupa cum urmeaza:
„Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii
trebuie”:
Subparagraful 1 şi 2 se vor citi după cum urmează:
• să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, furnizor de programe de formare profesională continuă,
care depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie

în parteneriat. Solicitanţii pot fi:
- organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii;
- agenţii de formare profesională continuă;
- agenţi de plasare a forţei de muncă;
- furnizori de educaţie şi formare profesională
continuă a adulţilor;
- asociaţii ale furnizorilor de formare profesională;
- universităţi;
- Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Se elimină formularea „alte organizaţii relevante”
Organizaţiile implicate în managementul Fondurilor Structurale nu
sunt eligibile în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă
(de ex. Agenţiile de Dezvoltare Regională).
•

Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau
non-publică, care depune o cerere de finanţare în parteneriat cu un
furnizor de programe de formare profesională continuă, iar astfel de
solicitanţi pot fi:
- Companii de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi
companii mari;
Asociaţii patronale;
Sindicate;
- Primăriile şi unităţile locale de cult (eparhii, protoierii,
parohii, mănăstiri) sunt organizaţii eligibile în
cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă
Se elimină formularea „Birourile descentralizate relevante ale
administraţiei publice centrale”

In consecinta, Consiliile judetene nu sunt organizatii eligibile in
cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila
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Dorim să aplicăm la programul Coeziune Economică şi
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, Linia de buget
Phare/2005//017-553.04.02 număr de Referinţă: 02.
Vă rugăm să ne clarificaţi în legătură cu anexa bugetului
(191206anexaBroaem) dacă în exemplul ataşat am detailat
suficient sau am detailat prea mult.

Pentru completarea corecta a Anexei B - Bugetul proiectului trebuie sa
respectati capitolele respective. Astfel Calculatoarele (cu Windows si
pachet ofice inclus) se trec la cap 3 linia 3.2, iar softurile (contabilitate
etc.) la cap 6 linia 6.1.
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Dorim această clarificare deoarece dorim să achiziţionăm
calculatoare cu soft-uri incluse, altfel, pentru achiziţii separate
de soft vom avea probleme.
Precizăm că am adăugat şi denumirea soft-urilor respective
deoarece pe cele menţionate putem lucra direct fără să mai
specializăm utilizatorii. Desigur, sunt multe soft-uri de
prelucrat de exemplu filme, însă specializarea pe un alt
asemenea soft, ar dura cât durează proiectul.
Menţionăm de asemenea că dorim (printre alte obiective
specifice), să producem manuale multimedia destinate
membrilor comunităţilor dezavantajate care au o pregătire
şcolară relativ redusă.
Costuri eligible

Va raspundem puctual la intrebarile formulate:
> 1) Intr-adevar, intre punctul 2.1.4 din Ghidul solicitantului si Anexa B.
> Bugetul proiectului exista o neconcordanta - 2.1.4 se refera la toate
> echipamentele si bunurile "(noi sau folosite) specifice scopurilor
> proiectului" (nu exclude nici unul din aceste echipamente sau bunuri)
si la toate serviciile, iar in Anexa B restrictia este mentionata exclusiv in
> cadrul liniei de buget "3.1. Cumparari sau inchirieri de vehicule".
Aceasta situatie s-a rezolvat prin Corrigendumul publicat pe site-ul AM
POS DRU, pe care va rugam sa-l consultati, respectiv procentul de 20%
se aplica la toata linia bugetara 3.
> Formularea 'costul serviciilor" a fost eliminata din text.
> 2) (a) In Anexa B. Bugetul proiectului - linia "4.2 Chiria birou" se
> specifica in mod expres "Chiria biroului poate acoperi si inchirierea
> salilor pentru training, conferinte, seminarii etc." Prin urmare,
> cheltuielile pe care le presupune plata chiriei pentru salile de curs si
> seminarii si pentru locul de implementare a proiectului sunt eligibile.
> (b) Exista un principiu juridic formulat astfel: "Tot ce nu este
> interzis este permis". Pe cale de consecinta, sunt eligibile toate
> cheltuielile care nu sunt declarate in mod expres ineligibile.
>
> 3) Raspunsul este negativ, deoarece cheltuielile somerilor care
> infiinteaza firme nu sunt cheltuieli ale beneficiarului proiectului sau
> ale partenerilor sai - iar costurile directe eligibile sunt efectuate
> numai de beneficiarul proiectului si partenerii lui (dupa cum rezulta din
> cele patru conditii de baza cumulative enumerate la "Costuri directe

> eligibile").
>
> 4) Daca nu exista un curriculum aprobat de C.N.F.P.A., pe cale de
> consecinta furnizorul de formare profesionala acreditat care
organizeaza cursul isi va elabora singur curriculumul.
>
> 5) In conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul
Fiscal si cele ale H.G.R. nr. 1 861/2006 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a legii sus-mentionate,
incepand cu 1 ianuarie 2007 nu se mai acorda certificate de scutire de
TVA. De asemenea, TVA nu reprezinta cost eligibil.
6) Nu ati precizat ce fel de activitati are partenerul in cadrul proiectului,
dar in general exista urmatoarele doua cazuri :
1. decontarea salariilor :pe baza de stat de plata, contracte de
munca, alte documente justificative.
2. decontarea altor cheltuieli cu utilitati, chirii etc.: pe baza de
factura emisa de partener catre solicitant.
Conform sectiunii 2.1.2 costurile angajate de catre partener sunt eligibile
in aceeasi masura ca si cele angajate de catre beneficiar, functie de
rolul si responsabilitatile asumate de catre partener in cadrul proiectului,
ca urmare trebuie sa respecte conditiile mentionate in sectiunea 2.1.4.
Obligatiile fiecarui partener se stabilesc prin acordul de parteneriat, clar,
de la inceputul proiectului (anexa K).
7) A se vedea punctul 9.
>
8) In principiu, raspunsul este afirmativ, cu precizarea "dupa caz" (a se
vedea Conditiile Generale, sectiunea "Conflictul de interese").
>
9) Neconcordanta dintre cele doua pasaje din Ghidul solicitantului a
fost rezolvata prin corrigendum.
>
10) Articol 2.2.1 Cererea de finanţare
Acest articol trebuie citit după cum urmează:
Paragraful 2: ”Solicitanţii trebuie să depună pre-propunerea,
Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru Logic (Anexa C), în limba
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In legãtura cu licitaþia de proiecte pentru Mãsuri active de
ocupare a forþei de muncã, vã rugãm sã clarificaþi
urmãtoarele aspecte:
1. Partenerul unui solicitant poate factura sumele ce îi
revin pentru desfãºurarea activitãþilor în care este
implicat în cadrul unui proiect?
2. În cazul în care activitãþile proiectului se desfãºoarã la
sediul solicitantului (nu într-un spaþiu închiriat),
costurile aferente facturilor de utilitãþi se vor trece la
linia de buget 4. Birou local sau la linia 10. Costuri
administrative?
3.Daca Managerul de proiect nu este angajat cu carte de
muncã la organizaþia Solicitantului este suficient un contract
de muncã parþial pentru 2 ore încheiat între el ºi solicitant sau
este necesar un act adiþional la contractul individual de
muncã prin care sã se dispunã relocarea acestuia la
organizaþia Solicitantului?

Va rog sa imi raspundeti la urmatoarea intrebare: este posibil

română şi engleză. CV-urile echipei de proiect (coordonatorul de
proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) şi ale tuturor
experţilor cheie (experţii responsabili cu implementarea activităţilor
tehnice: cursuri de formare, consiliere, orientare profesională etc.)
în limba română sau engleză, indicând funcţia/rolul în proiect
şi fiind semnate de către titulari, în original. Cererea de
finanţare (Anexa A) se depune în limba română sau engleză.”
De asemenea, se adaugă: „De la data semnării contractului, nu
sunt admise modificări ale structurii echipei administrative (de
proiect) şi echipei tehnice (experţi cheie: consilieri, lectori etc.), prin
suplimentarea sau diminuarea numărului de personal implicat.”
Va rugam sa consultati Corrigendum-ul de pe site-ul:
www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp
in dreptul Agentiei de IMPLEMENTARE Phare
Referitor la prima intrebare, Ghiul aplicantului , la art.2.1.4 Eligibilitatea
costurilor prevede:
Costuri direct eligibile, aliniatul 2 :
Conform sectiunii 2.1.2 costurile angajate de catre partener sunt eligibile
in aceeasi masura ca si cele angajate de catre beneficiar, functie de
rolul si responsabilitatile asumate de catre partener in cadrul proiectului,
ca urmare trebuie sa respecte conditiile mentionate in sectiunea 2.1.4.
Obligatiile fiecarui partener, inclusiv modalităţile de plata sunt stabilite
prin Acordul de parteneriat (anexa K), iar modalitatile concrete de
implementare vor face obiectul procedurilor specifice stabilite de
Autoritatea Contractanta.
2. In cazul in care sediul solicitantului corespunde cu locul de
implementare a proiectului, pe langa cheltuielile prevazute la capitolul
bugetar 4. Birou local, o parte din cheltuielile indirecte se pot deconta de
la linia 10. Costuri administrative, respectiv costurile de regie
(electricitate, incalzire, intretinere, etc).
3. Se poate incheia un contract de munca cu timp partial intre
Managerul de proiect si Solicitant, contract ce trebuie inregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munca. Timpul partial de lucru incheiat in
contract trebuie sa coincida cu timpul de lucru specificat in proiect.
In ultimul Corrigendum la Articol 2.1.4 , Paragraful Costuri directe

sa fie achizitionat un autovehicul in cadrul proiectului daca
acesta presupune multe deplasari , grupul tinta dominant fiind
in mediul rural. Va multumesc anticipat pentru promptitudinea
raspunsului.
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Avem rugamintea sa ne transmiteti un punct de vedere
referitor la eligibilitatea activitatii si a costurilor aferente
efectuarii scolii de soferi, de catre tineri postinstitutionalizati,
18 - 26 ani, pe MAO.
Din discutiile cu colegii am inteles ca au mai fost implementate
astfel de proiecte, si noi consideram ca, mai ales pentru tineri,
aceasta calificare este oportuna, oferindu-le reale sanse de
angajare.
Ca si costuri, propunem sa se considere eligibile atat taxa
de scolarizare, cat si taxa de examinare in vederea obtinerii
permisului de conducere.
Ca si categorii de permis de conducere, propunem sa fie
eligibile cursurile pentru toate categoriile, cu exceptia
categoriei A (motorete, motociclete).
Scolile de soferi sunt autorizate de MT prin Autoritatea Rutiera
Romana (Ordin nr. 1856/2006), curricula de curs
fiind deasemenea avizata de ARR.
Referitor la Programul “Masuri active pentru ocuparea fortei
de munca”, vreau sa stiu daca solicitantul principal trebuie sa
aiba inscris ca obiect principal codul 7414 in certificatul de
inregistrare sau acest cod CAEN poate fi regasit ca obiect
secundar in statutull societatii ?
2. Daca solicitantul principal are cod CAEN 7414, atunci

eligibile, Subparagraful 6 se mentioneaza>
„costurile de achiziţie pentru echipamente sau bunuri (noi sau
folosite), 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 eligibile;”
Se adaugă precizarea: „cumpărarea de autovehicule va fi foarte
bine justificată, şi nu va fi permisă acelor solicitanţi care au
achiziţionat vehicule în cadrul schemelor de finanţare
nerambursabilă „Promovarea capitalului uman” şi „Măsuri active
pentru ocupare” – 2003 şi „Promovarea capitalului uman” – 2004
finanţate prin Programele Phare 2003 şi 2004. Această condiţie va
fi verificată în etapa de pre-contractare."
Tinerii postinstitutionalizati (in varsta de 18 ani) care au parasit sau se pregatesc sa
paraseasca institutile de protectie a copilului reprezinta grup tinta pt Ghidul Phare 2005
"Masuri de incluziune sociala" care va fi lansat la sfarsitul lunii mai.

1. In Ghidului Solicitantului, sectiunea 2.1.1. Eligibilitatea solicitantilor se specifica:
“Solicitantul sau cel putin unul din partenerii sai trebuie sa aiba inscrise activitatile din
proiect in documentele statutare (inregistrate cu cel putin 6 luni inaintea datei limita de
depunere a cererii de finantare). Pentru companii comerciale sau alte organizatii care
intreprind activitati comerciale, sunt aceptate urmatoarele coduri: 8042 (alte forme de
educatie), 7414 (activitati de consultanta pentru afaceri si management) sau 7450

acesta poate desfasura activitati de consiliere pentru
inceperea si dezvolatarea unei afaceri fara a mai fi necesar
un partenriat cu un furnizor de formare profesonala?
3. Pentru achizitionarea vehiculelor second hand este
necesara expertiza din partea unui evaluator al UIP Regiunea
Nord Est sau poate fi ales de solicitant acest evaluator??
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-Reprezint o firma ce doreste sa participe cu o propunere de
proiect
Linia de buget - Phare/2005//017-553.04.02, referinţa 02,
"Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă"
Va rog respectuos sa ne ajutati in a ne clarifica cateva
probleme pentru o cat mai buna intelegere.
1)
La un proiect, propus în cadrul Referinţei 02, pot fi
incluse activităţi enumerate în cadrul unor Măsuri diferite?
Exemplu: Referinţa 02, activităţi de la Măsura 2 (creştere nivel
de calificare) şi activităţi de la Măsura 3 (începerea unei
afaceri proprii). Unele din activităţi sunt necesare/utile la
ambele Măsuri.
2)

Câte plăţi se pot face pentru un proiect şi limitele
procentuale admise. Exemplu: avans 30%, plaţi
intermediare pentru decontarea unor plăţi deja efectuate,
etc.

3)

Costurile salariale pentru proiect + taxele aferente pot fi
contribuţii ale partenerului. Documentele justificative vor fi

(selectia si plasarea foreti de munca). Codul CAEN trebuie sa corespunda tipului de
actiune descrisa in proiect.”
Nu se fac referiri daca acest cod CAEN trebuie sa fie obiect principal sau secundar de
activitate. In concluzie, codul CAEN poate fi regasit si ca obiect secundar in statutul
societatii.
2. Conform Sectiunii 2.1.1. din Ghid referitoare la eligibilitatea solicitantilor, exista doua
posibilitati:
a. “Organizatie nonprofit sau orientata spre profit, publica sau nonpublica, furnizor de
programe de formare continua”
b. “Organizatie nonprofit sau orientata spre profit, publica sau nonpublica, care depune o
cerere de finantare in parteneriat cu un furnizor de programe de formare profesionala
continua”
Ca atare, daca nu sunteti furnizor de formare profesionala continua, atunci trebuie sa
actionati in parteneriat cu un furnizor de formare profesionala continua.
3. Achizitionarea de vehicule second – hand este permisa, conform sectiunii 2.1.4. din
Ghid referitoare la eligibilitatea costurilor. Nu se fac precizari referitoare la necesitatea
unei expertize si nici precizari legate de cine face acea expertiza. A se vedea si
Corrigendum-ul publicat pe website.
1. In sectiunea 2.1.3. a Ghidului referitoare la eligibilitatea proiectelor se specifica tipurile
de proiecte si activitati eligibile. Asadar, activitati diferite de la aceasta sectiune care se
adreseaza somerilor sunt eligibile. Nu sunt eligibile combinari de grupuri tinta sau
activitati dintre diferite masuri (cum ar fi Masuri Active de Ocupare, Promovarea Invatar
pe tot parcursul vietii si Masuri de Incluziune Sociala).
2. A se vedea Anexa II – Conditii Generale – Articolul 15.1. Optiunea 1: avans 80% s
rest de plata in termen de 45 de zile de la aprobarea raportului final de catre Autoritatea
Contractanta
3. Costurile salariale pentru echipa de proiect, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale
de stat sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul proiectului (A se vedea Anexa B
Bugetul) si in cazul in care sunt contributii in numerar ale partenerului, sume depuse in
conturile proiectului, platile fiind efectuate din acele conturi. Documentele justificative
pentru această linie bugetară sunt: contractele de munca, statele de salarii, fise de
pontaj/declaraţii cu timpul lucrat efectiv pentru proiect avizate de managerul de proiect
ordinele de plata, extrasele de cont.
4. Termenul “întreprinderi virtuale” pe care îl regăsiţi în Ghidul solicitantului la pagina 13
Sectiunea 2.1.3. Tipuri de proiecte face referire la asistenţa acordată beneficiarilor fina
(grup ţintă) care au în plan deschiderea unei întreprinderi. În plus, în corrigendumu
publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (www.mmssf.ro)

pontajele efectuate, lucrările realizate şi statele de plată
efectuate de fiecare partener?
4)

Ce se înţelege prin „Intreprinderi vituale"? şi prin „Birouri
descentralizate relevante ale administraţiei publice
centrale"

5)

Ce se înţelege prin ,,Intermediari ", când se vorbeşte
despre actorii implicaţi în proiect?

6) Este obligatoriu ca fiecare partener sa cofinanteze cu 10
sau 20%, dupa caz, sau intreaga cofinantare sa acopere
minim 20% ?
7)
8)

Documentaţia în limba engle ză trebuie transmisă în
acelaşi plic, sau separat?
Cu privire la Referinţa 02 :

La pag. 18 din Formularul Cererii de finanţare la
pct.11 se spune:

care este Autoritate Contractantă pentru această schemă de grant, se precizează că
formularea “birouri descentralizate relevante ale administraţiei publice centrale” este
eliminată.
5. La sectiunea 2.1.1. din Ghid referitoare la eligibilitatea solicitantilor se specifica
urmatoarele: “solicitantii trebuie sa fie direct responsabili de pregatirea si managementu
proiectului impreuna cu partenerii lor, sa nu actioneze ca un intermediar”. Mai precis, e
nu pot subcontracta activităţile principale din proiect.
6.Conform Sectiunii 1.3. din Ghid referitoare la co-finantare,contributia totala a
solicitantului si partenerilor este de 10% sau 20% (dupa caz). Deci, intreaga cofinantare
trebuie sa acopere suma respectiva.
7. Documentatia in limba engleza trebuie transmisa in acelasi plic, facand parte din
aplicatie. A se vedea sectiunea 2.2.2. din Ghid referitoare la depunerea aplicatiilor
paragraful 4.
8. Este o eroare care a fost corectata prin Corrigendum – Sectiunea V – Lista de
verificare. Ca atare, punctele respective vor fi modificate conform Corrigendumului.
9. Referitor la “experienta specifica tarilor est europene” din formularul de CV, se va
mentiona tara, perioada si activitatile desfasurate in legatura cu domeniul resurselo
umane.

<< 11. Contribuţia cerută este egală sau mai
mică de 75000 EURO (maximum permis)>>
Este o greşeală? Suma maximă permisă pe un proiect la
Referinţa 02 este 150.000 EURO
6) In formularul CV la Referinţa 02 se solicită :
<<13. Experienţă specifică ţărilor Est
Europene:>>
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La ce se referă ?
Va multumim anticipat pentru raspunsul dumneavostra
I would like to ask a question with reference to par. 2.1.4
Eligible Costs of the Guidelines for applicants of Call
2005/017-553.04.02:
the cost of staff assigned to the action, corresponding to
actual salaries plus social security charges and
other remuneration-related costs; salaries and costs must not

The salaries must be realistic, they must demontrate the „value for the money” and
respect the principles of a sound financial management.
The financial audits will be made in the implementation phase and are not subject of the
phase of project proposal evaluation.
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exceed those normally borne by the
Beneficiary or his partners, as the case may be, unless it is
justified by showing that it is essential to carry
out the action; See line 1.1 and 1.2. in the Budget “Human
Resources”
Permanent staff of partner organizations
What kind of documentation has to be made available in case
of audits?
Is the maximum eligible cost corresponding to the amount
stated by such documents or can it correspond to market
rates?
Contracted staff by partner organizations
What kind of documentation has to be made available in case
of audits?
Is the maximum eligible cost corresponding to the amount
stated by such documents or can it correspond to market
rates?
Privitor la eligibilitatea aplicantului:
In regiuni miniere Agentia Nationala pentru Dezvoltarea
Zonelor Miniere, autoritate publica are puncte de lucru fara
personalitate juridica.
Avand in vedere interesul agentiei pentru combaterea
somajului, agentia in parteneriat cu un furnizor de pregatire ar
putea depune proiecte care conduca la diminuarea somajului
in zona.
La capitolul eligibilitatea solicitantului in ghid se accepta ca
solicitant eligibil si birouri descentralizate ale administratiei
publice centrale
1. Referitor la parteneriate daca administratorul unei
organizatii (din domeniul resurselor umane) este asociat unic,
si doreste sa fie in parteneriat cu o alta organizatie (furnizor de
programe de formare ptr adulti) in care este asociat cu 90%,
dar nu detine nici o functie, acest parteneriat este acceptat?
2. Cererea de finantare se vor depune doar in lb romana? Sau
Pre-propunerea trebuie tradusa si in lb engleza?

Conform Corrigendumului la Ghidul Solicitantului pentru licitatia deschisa Phare 2005 –
Masuri Active pentru Ocuparea Fortei de Munca, « Birourile descentralizate relevante ale
administratiei publice centrale » nu sunt organizatii eligibile.
Avand in vedere experienta dvs. in masuri pentru combaterea somajului, precum si
dorinta manifestata de dvs. de a va implica in astfel de proiecte, conform sectiunii 2.1.2.
puteti participa in calitate de asociat in derularea proiectului, chiar daca nu indepliniti
criteriile de eligibilitate specificate la sectiunea 2.1.1.
Asociatii joaca un rol real in proiect, dar nu pot primi fonduri din finantarea
nerambursabila, cu exceptia costurilor de diurna si transport.

Acest parteneriat este acceptat.
In conformitate cu Ghidul solicitantului sectiunea 2.1.2 Parteneriate si eligibilitatea
pertenerilor „Solicitanţii pot acţiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant
eligibil (vezi secţiunea 2.1.1(1), corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului.
În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori legal 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 furnizori de servicii, corespunzător obiectivelor ş
activităţilor proiectului.

Numărul maxim de parteneri într-un parteneriat nu trebuie să fie mai mare de 5
(inclusiv liderul de proiect). Aceşti 5 parteneri trebuie să aibă funcţii şi responsabilităţ
clare pe care să şi le asume (a se vedea anexa K).Toţi partenerii trebuie să fie stabiliţi de
la început, în momentul depunerii aplicaţiei.
Partenerii solicitantului participă la implementarea activităţilor proiectului (cu excepţia
managementului de proiect, care este responsabilitatea solicitantului conform secţiun
2.1.1.), iar costurile angajate de către aceştia sunt eligibile în acelaşi mod ca şi cele
angajate de Beneficiarul finanţării nerambursabile. De aceea, partenerii trebuie să
satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii.”
2. Cererea de finantare (Anexa A) si CV-urile echipei de proiect si alte tuturor
expertilor cheie (Anexa I) se depun in limba romana sau engleza. Pre-propunerea,
Bugetul, Matricea logica se depun in limba romana si engleza.
Alte intrebari primite in timpul helpdesk-urilor si la seminarii
In ghid se mentioneaza ca unui solicitant i se poate acorda
"MAI MULT DE O FINANTARE NERAMBURSABILA IN
CADRUL ACESTEI LICITATII". Nu este mentionat numarul
maxim de proiecte care sunt finantabile. In concluzie, pe
Bucuresti, o comapanie mai mare POATE LUA TOT FONDUL
DE 423.000 EURO, cu sase proiecte, cu diversi furnizori de
instruire.
Se solicita bilantul si CPP la 31 dec 2005? Deci o firma care
are platite, la zi, datoriile la bugetul de stat, nu are pierderi la
31 dec 2006 nu poate participa la licitatie pentru ca avea
cateva datorii la bugetul de stat la 31 dec 2005?

Conform Ghidului solicitantului, punctul 2.1.3, “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 acestei licitaţii deschise, dacă
nu există o suprapunere a activităţilor şi dacă are suficientă
capacitate de a furniza mijloacele necesare”.
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In ghid se mentioneaza ca durata maxima a unui proiect este
de 12 luni, dar la pag 29 se mentioneaza ca proiectele trebuie
sa se finalizeze inainte de 30 Noiembrie 2009. Acest lucru se
poate interpreta ca puteti sa ne dati raspunsurile de eveluare
max pana la 30 noiembrie 2008?

Conform Ghidului solicitantului, punctul 2.1.3, durata maximă a unui proiect
nu poate depăşi 12 luni. De asemenea, în Ghidul solicitantului există la
punctul 2.5.2 o agendă orientativă cu privire la datele la care Autoritatea
Contractantă îşi planifică să anunţe decizia de acordare a finanţării
nerambursabile.
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La ce linie bugetara se poate trece achizitia de chestionare
de evaluare care sunt necesare in proiect in conditiile in

Achiziţionarea de chestionare de evaluare necesare pentru derularea unei
activităţi a proiectului poate fi trecută la linia de buget 6.3 Alte costuri direct
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Pentru schemele de grant amintite, finanţate din Phare 2005 se va înainta
bilanţul la data de 31.12.2006.
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care exista o asemenea activitatate?
Pot exista in cadrul cursurilor module care sa cuprinda
formare de formatori?

legate de activităţile proiectului
Având în vedere grupurile ţintă descrise la punctul 2.1.3 din Ghidul
solicitantului, formarea de formatori nu este considerată activitate eligibilă
pe această schemă de grant.
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Poate fi inclusa in proiect organizarea a mai multe cursuri pe

Programa şi structura cursurilor intră în responsabilitatea solicitantului, cu
condiţia respectării prevederilor de la punctul 2.1.3 din Ghidul solicitantului
privind tipurile de activităţi eligibile.

tematici diferite (ex. protectia muncii un modul, siguranta
alimentara alt modul, etica in afaceri alt modul, etc.)?
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In ce masura se pot implica functionarii publici in program
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La un proiect, propus în cadrul Referinţei 02, pot fi incluse
activităţi enumerate în cadrul unor Măsuri diferite? Exemplu:
Referinţa 02, activităţi de la Măsura 2 (creştere nivel de
calificare) şi activităţi de la Măsura 3 (începerea unei afaceri
proprii). Unele din activităţi sunt necesare/utile la ambele
Măsuri
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Câte plăţi se pot face pentru un proiect şi limitele procentuale
admise. Exemplu: avans 30%, plaţi intermediare pentru
decontarea unor plăţi deja efectuate, etc

Conform Ghidului solicitantului, funcţionarii publici nu pot face parte din
echipa de implementare a proiectului (pot fi lectori, cf Legii 188/1999)
În cazul organizării de cursuri de formare, programa şi structura acestora
intră în responsabilitatea solicitantului. În funcţie de grupul ţintă ales, puteţi
opta pentru mai multe activităţi, cu condiţia respectării prevederilor de
la punctul 2.1.3 din Ghidul solicitantului privind tipurile de activităţi
eligibile.
Conform punctului 2.6 din Ghidul solicitantului, “beneficiarul va primi o
plată în avans. În cazul solicitanţilor individuali, dacă durata totală a
proiectului nu depăşeşte 12 luni sau finanţarea nerambursabilă nu
depăşeşte 100.000 EURO, avansul va fi de 80% din totalul finanţării
nerambursabile (A se vedea Articolul 15.1, opţiunea 1 din Condiţii
Generale). În cazul parteneriatelor pentru ocuparea forţei de muncă, dacă
finanţarea nerambursabilă depăşeşte 100.000 EURO, avansul va fi de
80% din bugetul estimat pentru primele 12 luni ale proiectului finanţat de
către Autoritatea Contractantă (A se vedea Articolul 15.1, opţiunea 2, din
Condiţii generale). În acest caz, plăţile ulterioare pot fi efectuate după
depunerea de către beneficiar şi aprobarea de către Autoritatea
Contractantă a unui raport intermediar. În fiecare caz, plata finală va fi
realizată după depunerea de către Beneficiar şi aprobarea de către
Autoritatea Contractantă a unui raport final (a se vedea Art. 15.1 din
Condiţiile generale).”
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Costurile salariale pentru proiect + taxele aferente pot fi
contribuţii ale partenerului. Documentele justificative vor fi
pontajele efectuate, lucrările realizate şi statele de plată
efectuate de fiecare partener?

Costurile salariale pentru echipa de proiect, inclusiv contribuţiile la
asigurările sociale de stat sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul
proiectului (A se vedea Anexa B, Bugetul) şi pot fi contribuţii ale
partenerului. Documentele justificative pentru această linie bugetară sunt:
contractele de munca, statele de salarii, fise de pontaj/declaraţii cu timpul
lucrat efectiv pentru proiect avizate de managerul de proiect, ordinele de
plata, extrasele de cont.
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Ce se înţelege prin „Intreprinderi vituale"? şi prin „Birouri
descentralizate relevante ale administraţiei publice centrale"

Termenul “întreprinderi virtuale” pe care îl regăsiţi în Ghidul solicitantului la
pagina 13 în contextul descrierii activiăţilor eligibile pe această schemă de
grant face referire la asistenţa acordată beneficiarilor finali (grup ţintă) care
au în plan deschiderea unei întreprinderi. În plus, în corrigendumul publicat
pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
(www.mmssf.ro), care este Autoritate Contractantă pentru această schemă
de grant, se precizează că formularea “birouri descentralizate relevante ale
administraţiei publice centrale” este eliminată.
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Ce se înţelege prin ,,Intermediari ", când se vorbeşte despre
actorii implicaţi în proiect?
Spaţiul în care se desfăşoară activităţile proiectului trebuie să
fie în proprietatea partenerului local sau al unuia din asociaţi?
Sau pote fi concesionat pe o anumită perioadă? Câţi ani ?

Pentru a fi eligibili, solicitanţii nu trebuie să acţioneze ca intermediari,
mai precis ei nu pot subcontracta activităţile principale din proiect
Nu există obligativitatea ca spaţiul unde se desfăşoară activităţile
prevăzute în proiect să fie în proprietatea solicitantului sau a partenerilor.
În plus, cheltuielile aferente chiriei pentru spaţiul unde se implementează
proiectul sunt eligibile pe această schemă de grant. Documentele de
eligibilitate care vor fi cerute în etapa de pre-contractare, menţionate în
Ghidul solicitantului la punctul 2.4, includ şi “acte de proprietate sau
contracte de închiriere (încheiate pentru o perioadă care depăşeşte cu cel
puţin doi ani durata proiectului) pentru acele spaţii ale proiectului care
constituie subiect al reparaţiilor şi/sau renovărilor (după caz) – în copie”.
În privinţa depunerii documentelor, veţi urma prevederile din Ghidul
solicitantului punctul 2.1.1, cu condiţia respectării indicaţiilor prevăzute
în corrigendum, mai precis: “Solicitanţii trebuie să depună prepropunerea, Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru Logic (Anexa C), în limba
română şi engleză. CV-urile echipei de proiect (coordonatorul de proiect,
responsabilul financiar, contabilul, etc.) şi ale tuturor experţilor cheie
(experţii responsabili cu implementarea activităţilor tehnice: cursuri de
formare, consiliere, orientare profesională etc.) în limba română sau
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Documentaţia în limba engleză trebuie transmisă în acelaşi
plic, sau separat?

engleză, indicând funcţia/rolul în proiect şi fiind semnate de către titulari, în
original. Cerera de finanţare (Anexa A) se depune în limba română sau
engleză”.
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Care este suma maximă permisă pentru un proiect la
Referinţa 02? Există o neconcordanţă între Ghid şi Lista de
verificare?
La ce se referă „Experienţa specifică ţărilor Est Europene” din
formularul de CV?
Suntem o companie cu experienta in trainingul pe piata
privata si publica, desi in acest moment nu suntem furnizori
certificati legal (CNFPA) de formare. Putem aplica in cadrul
acestei licitatii de proiecte, urmand ca in cadrul proiectului (in
cazul aprobarii) sa parcurgem formalitatile legale si sa
devenim furnizori certificati CNFPA, abia ulterior (tot in cadrul
proiectului) urmand sa sustinem cursurile precizate in
proiect? Mentionez ca in Ghidul Solicitantului sunt precizate
ca fiind eligibile costurile cu certificarea CNFPA, dar in acelasi
timp nici activitatile de certificare nu sunt precizate ca fiind
eligibile si nici solicitantii furnizori de formare neacreditati
CNFPA nu sunt mentionati ca fiind eligibili in cazul
certificarii in cadrul proiectului.
In cazul inexistentei unui standard ocupational si a unei
profesii corespunzatoare, cum pot fi organizate cursurile
respective? Va rugam un raspuns in urmatorul caz concret:
curs de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale (nu exista un
standard recunoscut la nivel mondial si nici o certificare de
intreprinzator); ar fi pacat ca toate cursurile de antreprenoriat
sa fie blocate dintr-un astfel de motiv, mai ales in conditiile
necesitatii stringente a dezvoltarii educatiei antreprenoriale la
toate nivelurile ... Ce solutii putem gasi pentru sustinerea
cursurilor de antreprenoriat, care trebuie mentionat ca sunt
sensibil diferite de cele de management formal?
Se mentioneaza ca activitatile aducatoare de venituri nu sunt
eligibile, desi in anexa B. Surse de finantare, sunt prevazute
si venituri din proiect. Ca organizatie privata de training,
experienta ne-a aratat ca perceptia publicului referitoare la

150.000 Euro. Această eroare a fost rectificată prin corrigendum.
Experienţa specifică ţărilor est-europene face referire la activităţi
desfăşurate în cadrul unor proiecte implementate în ţări din Europa de Est.
Un solicitant care doreşte să organizeze cursuri de formare profesională şi
să se autorizeze ca furnizor de formare profesională, conform legislaţiei
relevante în domeniu, poate face demersurile necesare în acest sens în
cadrul proiectului, cheltuielile de autorizare fiind eligibile pe această
schemă de grant (punctul 2.1.4 din Ghidul solicitantului).

Conform Ghidului solicitantului, dezvoltarea de standarde ocupaţionale
este activitate eligibilă pe această schemă de grant.

Grantul are, prin definiţie, un scop non-comercial. De aceea, nu există
posibilitatea ca, în cadrul unui contract de grant, grupul ţintă pentru care
este iniţiat proiectul să beneficieze de servicii contra-cost

produsele/serviciile gratuite este una negativa, de lipsa de
valoare sau care nu solicita seriozitatea beneficiarilor finali.
Este posibila taxarea in proiect cu (ex.) 20-30% din costul
cursului a cursantilor si oferirea gratuitatii pentru primii 3-4
inscrisi la un curs? (putem pastra in rezerva inca 3-4 locuri
pentru cursantii care afla in ultimul moment de curs, isi doresc
foarte mult participarea si in acelasi timp nu au banii
necesari)
Aceste venituri pot fi scazute ulterior din finantarea
nerambursabila primita ... In cazul unui raspuns afirmativ al
dvs., va rugams a ne informati daca trebuie mentionate
aceste venituri in cererea de finantare si daca da , unde?
Taxarea de cele mai multe ori atrage seriozitatea si
implicarea participantilor, precum si valorizarea
corespunzatoare a informatiei si a muncii
consultantilor; asigurand in acelasi timp si nedistorsionarea
pietei private de training.
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La ce capitol bugetar sa introduc costurile de calificare
efectuate de un partener in proiect, care este formator
autorizat.

Cheltuielile efectuate de oricare dintre partenerii proiectului trebuie
incluse în diverse linii bugetare în funcţie de specific. Cheltuielile
efectuate de oricare din parteneri nu au statut diferit faţă de cele
efectuate de ceilalţi parteneri. În funcţie de tipurile de costuri necesare
calificării furnizată de partener, sumele respective pot fi evidenţiate în
Capitolul 1. Resurse umane (pentru salarii lectori etc.), Capitolul 3.
Echipamente şi bunuri (pentru achiziţionarea diverselor echipamente
necesare instruirii, dacă este cazul), Capitolul 4. Birou local (pentru
chirie sală instruire, consumabile etc.), Capitolul 5. Alte costuri, servicii
(pentru tipărire suporturi de curs dacă acestă activitate este
subcontractată, etc.). Practic, implementaţi proiectul împreună, faceţi
cheltuielile împreună şi raportaţi cheltuielile tot împreună în funcţie de
linile bugetare corespunzătoare.
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Cheltuielile făcute de beneficiarul unui contract de grant
pentru a achiziţiona maşini şi echipamente second hand sunt
considerate eligibile?

Nici în Ghidul solicitantului pentru această licitaţie, nici în formularul de
cerere de finanţare sau alt document nu este interzisă în mod explicit
achizhiţionarea de automobile şi echipamente second hand. Mai mult, în
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Ce proiecte poate derula o A.J.O.F.M. în cadrul PHARE 2005
– Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă? Este eligibil
un proiect care prevede extinderea serviciilor oferite şomerilor
prin angajarea de personal care apoi rămâne la A.J.O.F.M. şi
prin dezvoltarea bazei materiale? Pot fi plătitre salariile
personalului A.J.O.F.M. din grantul PHARE 2005?
1) Care este legislatia care guverneaza implementarea
proiectului? Am avut probleme cu un proiect prin ADR.

subcapitolul 2.1.4 Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în
considerare pentru finanţarea nerambursabilă, se specifică în mod
expres că „costurile directe eligibile ale Beneficiarului şi partenerilor săi
pot include (...) costurile de achiziţie pentru echipamente sau bunuri (noi
sau folosite)“.
A.J.O.F.M. poate organiza cursuri de formare profesionala, dar nu poate
plati salariile personalului sau din grant (cu exceptia drepturilor cuvenite
lectorilor - în conditii bine definite) si pentru activitatile desfasurate prin
proiect trebuie sa se evite dubla finantare.
1) Conform ghid:
2. REGULI PRIVIND PREZENTA LICITAŢIE
Prezentul ghid stabileşte regulile pentru depunerea, selectarea şi
implementarea proiectelor finanţate în cadrul acestei licitaţii, în
conformitate cu prevederile Ghidului Practic (disponibil pe internet la
adresa:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm),
precum şi cu legislaţia naţională în vigoare privind achiziţiile publice
(Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii)

2) Exista un plafon maxim de cheltuieli pentru un cursant?

2) Nu exista o astfel de referinta. Dar aveti grija sa justificati costurile si
acestea sa fie necesare.

3) In cazul in care la intocmirea dosarului, beneficiarul
apeleaza la o societate de consultanta, este aceasta
cheltuiala eligibila? In ce limite? ce procedura trebuie urmata
pentru selectia acesteia?
Suntem centru de formare prof.. autorizati pentru mai multe
tipuri de cursuri de calificare. Sunt eligibile cursuri de
calificare pentru bucatari, ospatari etc?

3) Aceasta schema de finantare este in cadrul Programului Phare – in
consecinta sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea
contractului de finantare
Da, daca persoanele instruite se inscriu in caracteristicile grupului tinta
asa cum este el prevazut de Ghidul Solicitantului, Masuri Active de
Ocupare.

Suntem firma autorizata pentru sustinerea de cursuri de
initiere si calificare in contabilitate.
1) Este eligibila crearea unui Centru de consultanta in zona

1) Da, dar pe MAO.

Mai ganditi-va pana saptamana viitoare si va
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rurala pentru tinerii someri din zona? Nu am inca foarte bine
definite ideile dar ar fi de mare folos.

asteptam la o noua discutie pe aceasta tema.

2) Dorim sa cumparam prin proiect 5 calculatoare. La
completarea cererii de finatare, cap. 3 Buget trebuie justificat
de ce se cumpara 5 calculatoare si nu 4 sau 3? In ceea ce
priveste pretul calculatorului, trebuie sa mentioneze cum a
fost stabilit acesta? Trebuie sa justific preturile trecute in
buget pentru echipamente?

2) Da, orice achizitie trebuie bine justificata (cererea de finantare – cap
.3). Trebuie sa faceti o cercetare de piata anterioara si sa comparaticel
putin 3 oferte pentru a putea trece un cost la nivelul pietei pentru fiecare
echipament dorit.

3) La sfarsitul implementarii proiectului sunt obligat sa
organizez anual acelasi numar de cursuri ca in perioada
proiectului? Ce legislatie respect pentru achizitii?

3) Nu, dar trebuie sa pastrati in oferta educationala cursurile organizate
pe echipamentele achizitionate prin proiect.
PRAG + OUG 34/2006. Vezi Ghidul solicitantului, Cap. 2

4) Care sunt procedurile de scutire TVA?

4) Vezi Ordinul 454 publicat in MO 252/16.04.2007.

5) La depunerea proiectului am luat legatura cu lectorii pentru
a stabili disponibilitatea lor si ce salariu doresc. Dupa sase
luni, in momentul semnarii contractului este posibil ca omul
respectiv sa nu mai poata. Ce posibilitate este sa schimbe
lectorul?
Trebuie detaliata Anexa B-Buget?
Grantul maxim a ramas la 150.000 euro?

5) Este bine sa gasiti o persoana disponibila pentru ca, nu sunt
recomandate schimbarile in echipa proiectului. Daca nu se poate altfel,
trebuie ca lectorul sa justifice indisponibilitatea, pe motive obiective, iar
inlocuirea trebuie facuta cu o persoana care are cel putin acelasi nivel
de calificare.
Conform Anexei B Buget, nota de subsol 1, 1. “Bugetul trebuie să
acopere toate costurile eligibile ale operaţiunilor, nu numai contribuţia
Autorităţii Contractante. descrierea articolelor trebuie să fie detaliată
suficient si toate articolele trebuie defalcate in componente individuale.
numărul de unităţi şi costul unitar trebuie să fie specificat pentru fiecare
componentă, în funcţie de indicaţiile furnizate.”
Da, conform Ghidului Solicitantului pentru Masuri Active de Ocupare,
referinta 02,
“Orice finanţare nerambursabilă acordată prin acest program trebuie să
se încadreze în următoarele limite:
Suma minimă – 15,000 euro
Suma maximă – 150,000 euro”
Răspunsul la întrebarea pe care ne-aţi adresat-o poate fi găsit în
secţiunea “Co-finanţarea” din subcapitolul 1.3 SUMA DISPONIBILĂ
PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ din Ghidul solicitantului pentru licitaţia 2005/017-

Ca urmare a acordarii de asistenta tehnica pentru programul
Phare 2005 017-553.04.02 referinta 2 “Masuri active pentru
ocuparea fortei de munca” va rugam sa ne raspundeti la
urmatoarea intrebare:

Fundatia Institutul Multimedia Romano-Elvetian este
organizatie non-profit, care insa ofera cursuri de formare
profesionala contra-cost. In acest caz fundatia se incadreaza
la finantare nerambursabila de 90%, din totalul costurilor
eligibile ale proiectului sau se considera ca este o organizatie
orientata spre profit si se incadreaza atunci la o finantare
nerambursabila de 80% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului?

553.04.02 Referinţă: 02 - Data limită pentru depunerea ofertelor: 6.06.2007:
“Organizaţiile orientate spre profit vor trebui să asigure o contribuţie
proprie în valoare de minim 20% din costurile eligibile totale ale
proiectului, în numerar, iar în ceea ce priveşte celelalte categorii,
acestea vor asigura o co–finanţare de minimum 10% din costurile
eligibile totale ale proiectului, în numerar. (…) O finanţare
nerambursabilă poate fi acordată pentru o operaţiune al cărei obiectiv
imediat este noncomercial. Sub nici o circumstanţă, finanţarea
nerambursabilă nu poate genera profit”. Prin definiţie, organizaţiile non
profit nu sunt orientate spre profit; pe cale de consecinţă, dacă Institutul
Multimedia Romano-Elveţian este prin statut o fundaţie non profit, el va
fi eligibil pentru un grant ce va acoperi pana la 90% din costurile eligibile
totale ale proiectului (dacă, bineînţeles, îndeplineşte celelalte condiţii).
Pentru lămuriri privind această licitaţie de proiecte, vă invităm la
seminarul de informare regională care va avea loc vineri, 25 mai, de la
ora 10, în sala D02 a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii de
Vest din Timişoara (str. Pestalozzi nr. 16).
Raspunsuri la diverse intrebari legate de aceasta licitatie de proiecte vor
fi publicate zilele acestea pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si
egalitatii de Sanse, in pagina Autoritatii de Management Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
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Adeverinta de la AJOFM (anexa J) de depune acum?
In completarea Matricei Cadrul Logic pot fi mentionate mai
multe obiective generale si 1 singur obiectiv specific?

Nu, in etapa de precontractare (vezi Ghid Solicitant, punctul 2.4.).
Da, conform Ghidului Solicitantului, Anexa L Glosar de Termeni
„Scopul proiectului (Obiectiv specific)
Îmbunătăţirea situaţiei viitoare caracterizată prin beneficii durabile
pentru grupurile ţintă ale proiectului, beneficii care vor începe să apară
pe parcursul proiectului. Scopul proiectului va trebui de asemenea, să
evidenţieze
beneficii
echitabile
pentru
femeile
şi
bărbaţii
grupului/grupurilor ţintă. De aceea, proiectul trebuie să aibă un singur
scop”
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In cazul acţiunii în parteneriat facem 2 declaraţii de
parteneriat, adică şi pentru solicitant şi pentru partener?
Suntem furnizor autorizat , dar în anul 2008 ne expiră

Da, se completează 2 declaraţii de parteneriat, atât pentru solicitant cât
şi pentru partener
Această cheltuială este trecută în Ghidul aplicantului ca şi cost eligibil (

autorizaţia. Pot să propun în proiect reautorizarea?
Se pot organiza cursuri pentru care se cere autorizaţie
CNFPA pe parcursul proiectului?
Un proiect poate cuprinde activităţi din mai multe „tipuri de
proiecte” ( măsura 02)
Angajaţii AJOFM pot fi salarizaţi pe proiect?
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Pentru cursuri în construcţii , pot intra la costuri materialele
necesare ( cărămidă, lemn, instrumente ?)
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Pe coperta anexei A se schimbă termenul licitaţiei ?
În Anexa A, trebuie sau nu explicitat Bugetul prezentat în
Anexa B ?
În ce mod se ambalează proiectele?
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Echipa de proiect câţi membrii trebuie să fie ? Cine poate
face parte din ea ?
La proiectele de MAO trebuie să angajăm şomeri?
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Este o asociaţie de producători agricoli un solicitant eligibil ?
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Colegiul tehnic este furnizor de formare continuă autorizat
de CNFPA . Este eligibil pe ambele referinţe ?
O persoană poate fi în echipa de proiect de la mai multe
proiecte, eventual mai mulţi solicitanţi?
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Un manager de proiect poate să coordoneze mai multe

2.1.4 ultimul paragraf)
Această cheltuială este eligibilă
( Ghidul aplicantului , 2.1.4 Costuri directe eligibile, ultimul paragraf)
Ghidul nu restricţionează organizarea mai multor tipuri de activităţi.
Depinde de nevoile grupului ţintă şi capacitatea aplicanţilor de
implementare a respectivelor activităţi.
A se vedea Legeas 188/1999. Functionarii publici pot fi numai lectori.
Singurul document care exclude o anume categorie, respectiv
funcţionarii publici, este CV.
În funcţie de specificul cursurilor, dacă sunt necesare materiale pentru
practică acestea sunt eligibile şi se bugetează la Linia de buget 5 Alte
costuri ( Ghid, 2.1.4)
Da. ( Ghid, 2.2.3 ) Totodată, prin Corrigendum se solitiă completarea
textului la secţiunea III ( textul caretrebuie inserat este prevazut la pag.
4 din Corrigendum)
Conform cerinţelor anexei, punctele 3 şi 4 fac parte din cererea de
finanţare.
Cererile de finanţare se depun într-un original şi 3 copii, fiecare legat
sau îndosariat separat , apoi toate cele 4 dosare se pun într-un plic mai
mare sau o cutie. ( Atenţie la detaliile din Ghidul aplicantului 2.2.2 şi la
Secţiunea VLista de verificare care a fost modificată prin Corrigendum)
Mărimea şi calificările echipei sunt date de tipul şi complexitatea
proiectului. Atenţie la cerinţele referitoare la depunerea CV urilor pentru
toată echipa.
Ghidul specifică , la 2.1.3 –Tipuri de proiecte, faptul că „proiectele care
prevăd şi dovedesc o rată de plasare vor putea primi un scor mai bun în
cadrul grilei de evaluare.
Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să analizaţi îndeplinirea
criteriilor de eligibilitate din Corrigendum 2.1.1 –Eligibilitatea
solicitanţilor de către APA.
Orice aplicant interesat să devină solicitant sau partener trebuie să
îndeplinite criteriile prevăzute în Corrigendum 2.1.1
Depinde de durata muncii pe care trebuie să o desfăşoare în fiecare
echipă. Conform Codului muncii, aceste durate nu pot depăşi 1,5
norme, adică 12 ore / zi.
Ghidul face precizarea ca “ Un solicitant poate depune mai multe cerei

proiect în acelaşi timp?
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Un serviciu public de asistenţă socială autorizat ca şi
furnizor de formare profesională prin CNFPA este eligibil ca
şi solicitant ?
Societatea noastră este autorizată ca şi funrizor de formare
profesională. Dorim să depunem un proeict pentru Phare
2005 – MAO şi doresc să ştiu dacă costurile şi activităţile de
autorizare pentru alte programe deformare sunt eligibile
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Formarea în ocupaţii din mediul sanitar şi social este
posibilă prin Phare 2005 –MAO ?

72

O societate comercială înregistrată în regiunea Centru, care
doreşte să depună un proiect în NV este eligibilă? Dorim sa
suţinem şomerii în dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat .
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Pentru Phare 2005 nu există şi componente care susţin
dezvoltarea firmelor, sunt doar investiţii în resurse umane?
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Legat de Phare 2005, dacă pe Phare 2004 o organizaţie a
avut statut de solicitant şi a achiziţionat un laptop şi un
videoproiector şi vrea să aplice şi pentru Phare 2005 mai
poate să solicite echipamente de genul laptop,
videoproiector ?
Pentru Phare 2005, MAO, în cazul în care se propune un
proiect care se încadrează la activităţile de la Punctul 1Măsuri pentru reducerea dezechilibrelor între cererea şi
oferta de forţă de muncă, solicitantul cat şi partenerul
trebuie să fie furnizori autorizaţi de formare profesională
pentru a fi eligibili ? Menţionăm că în cadrul proiectului nu se
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de finanţare, dar fiecare dintre acestea trebuie să prezinte o echipă de
management diferită”
Ultimul corrigendum şi ghidul ( 2.1.1) stabiliesc criteriile de eligibilitate
pentru solcitant si fac referiri si la furnizorii de formare profesională
Da, în conformitate cu art.2.1.4 – Costuri directe eligibile – din Ghid , : “
costuri de autorizare legale ( de exemplu , cadrul legal cu privire la
formarea profesională a adulţilor ) linia de buget 6.3 …..sunt eligibile.
Da, prin Phare 2005 , componenta MAO, activităţile de formare (
calificare, recalificare, perfectionare ) sunt eligibile. Important este să
respectaţi criteriile de eligibilitate pentru grupurile ţintă şi aplicanţi
(solicitant şi parteneri )
Acestea se găsesc detalitate în Ghidul pe îl primiţi de la noi astazi.
Conform Ghidului , Art.2.1.5 : “Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă
sediul principal ( sediul social sau o filială cu personalitate juridică) în
regiunea unde se depune cerea de finanţare.Totodată, la Art.2.1.3 (
localizare) se specifică “grupurile ţintă / beneficiarii finali şi activităţile
proiectului trebuie să fie localizate în regiunea în care va fi depus
proiectul)
Programul Phare 2005 CES DRU susţine investiţiile în oameni,
direcţie în care are 2 componente, respectiv promovarea învăţării
continue pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea
forţei de muncă şi Măsuri active pentru ocupare.
Conform ghidului aplicantului, tipul de echipamente menţionat de
dumneavoastră nu este restricţionat, dar pentru a fi eligibile trebuie să
le dovediţi necesitatea şi să respectaţi cerinţele de la art.2.1.4
Eligibilitatea costurilor.
Calitatea de furnizor de formare profesională trebuie înţeleasă în
următorul mod:
- activităţile pe care doriţi să le desfăşuraţi să fie cuprinse în
statutul solicitantul sau partenerul

vor propune cursuri de formare profesională.

