
 
 

Centralizator întrebări si răspunsuri OIPOSDRU ANOFM 
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Nr. 

Crt. 

DMI Întrebare Răspuns 

1 4.2 Avem in vedere depunerea unui proiect in cadrul DMI 4.2 

- Formarea personalului propriu al SPO si avem cateva 

nelamuriri privind interpretarea ghidului solictantului, 

nelamuriri cu care speram ca ne puteti ajuta. 

 

Astfel: 

1. Ce inseamna fraza "funcţiile şi activităţile 

proiectului nu sunt duplicate sau realizate în paralel, ci 

sunt realizate în comun" (pag. 13)? 

Daca avem ca activitate realizarea unei analize a nevoilor 

de formare la nivelul fiecarui AJOFM partener (6 la 

numar) se considera neeligibila desi este una dintre 

activitatile incurajate prin ghid? Faptul ca activitate de 

formare se deruleaza in fiecare AJOFM inseamna dublare? 

 

2. In ceea ce priveste indicatorii programului: 

"(b) Indicatori de rezultat (result) 

Ponderea personalului instruit cu certificate de absolvire – 

minim (90%)  

Acest indicator este obligatoriu.  

IMPORTANT!  

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu 

recunoaştere naţională se eliberează însoţite de o anexă 

denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se 

precizează competenţele profesionale dobândite, conform 

legislaţiei în vigoare." (pag. 17) 

 

 In cazul in care doriti sa aplicati in calitate de 

solicitant, va aducem la cunostinta faptul ca in 

conformitate cu prevederile Ghidului conditii 

specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

tip strategic nr. 124, capitolul 4 Conditii de 

eligibilitate, subcapitolul 4.3 Eligibilitatea 

solicitantilor si a partenerilor pag.12, nu va incadrati 

in categoria de solicitanti eligibili.  

 

 In cazul in care doriti sa fiti partener in cadrul 

unei cereri de finatare depusa in cadrul CPP nr.124 

va comunicam punctual urmatoarele informatii: 

1. In exemplul dumneavoastra, activitatea de 

realizare a unei analize a nevoilor de formare 

la nivelul fiecarui AJOFM nu este considerata 

o dublare a activitatii, intrucat fiecare AJOFM 

va realiza o analiza proprie a nevoilor de 

formare.  Activitatea prestata de catre fiecare 

AJOFM va fi sustinuta de documente 

justificative/livrabile.     

 

2. In conformitate cu prevederile articolului 18 

alin. 4 coroborat cu prevederile articolului 19 

alin. 1 din  ORDONANTA nr. 129/ 2000 

privind formarea profesionala a adultilor, 

republicata, in categoria certificatelor de 

absolvire recunoscute la nivel national intra 



 
 

Intelegem ca 90% dintre cursanti trebuie sa aiba cel putin 

un certificat de absolvire pana la sfarsitul proiectului. In 

categoria certificatelor de absolvire recunoscute intra si 

cele eliberate de firme precum Microsoft si altele care ar 

putea furniza niste cursuri ce s-ar putea dovedi esentiale in 

urma realiarii analizei nevoii de formare si care nu intra in 

categoria celor autorizabile CNFPA? sau se refera exclusiv 

la cursurile autorizate CNFPA? 

 

Asteptam cu real interes raspunsul dvs. Va multumim! 

cele care se refera la cursuri autoarizate de 

CNFPA. 

 

2 4.1 

4.2 

Dorim sa scriem un proiect pe axa 4.1 si 4.2. 

 

Solicitantul o institutie publica  poate sa acopere integral 

cofinantarea proiectului cei 25% ai solictantului si cei 25% 

cofinantarea partenerului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asememnea dorim sa va intrebam daca solicitantul 

poate deconta si cheltuielile partenerului. Adica 

solicitantul in cadrul cererii de rambursare efectueaza 

cheluielile lui si tot din banii lui achita si cheltuielile 

(salariile ) partenerului. Intreaga suma cheltuiata de 

solicitant , va fi ceruta (recuperata partial) in urma 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 

conditii specifice – cererea de propuneri de proiecte 

de tip strategic nr.123, capitolul 2 Cererea de 

propuneri de proiecte, subcapitolul 2.3 Contributia 

solicitantului contribuţia eligibilă minimă a 

solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală 

eligibilă a proiectului propus care va fi suportat de 

către dumneavoastră, sub formă financiară, în calitate 

de solicitant (singur sau, dacă este cazul, împreună cu 

membrii parteneriatului constituit în vederea 

implementării proiectului în baza prevederilor 

Acordului de parteneriat). In conformitate cu 

Documentul Cadru de Implementare al POSDRU 

(DCI) procentul contributiei dumneavoastra in 

calitate de solicitant este de fix 25%. 

 

In cadrul parteneriatului fiecare partener isi va 

suporta propriile cheltuieli in functie de activitatile 

pentru care este responsabil conform Acordului de 

Parteneriat, acestea fiind solicitate la rambursare in 

baza documentelor justificative/livrabile. Conform 

Ghidului solicitantului conditii specifice, pag.6 

„Toate cheltuielile efectuate în vederea implementării 



 
 

realizarii cererii de rambursare. corespunzătoare a proiectului care pot interveni şi 

care depăşesc valoarea totală eligibilă aprobată a 

proiectului (valoare prevăzută în contractul de 

finanţare), chiar dacă acestea sunt eligibile din punct 

de vedere al ordinului de cheltuieli eligibile, precum 

şi toate cheltuielile considerate neeligibile, indiferent 

dacă sunt sau nu necesare derulării proiectului, vor 

fi suportate de beneficiar sau partener, fiecare in 

masura in care le-a efectuat.” 

3 4.1 Va rog respectuos sa imi oferiti clarificari privind CPP 

pentru DMI 4.1. 

  

1. Care trebuie sa fie ponderea somerilor cuprinsi in 

programele de formare din totalul somerilor care au 

beneficiat de cel putin o masura activa de ocupare? Exista 

un procent minim? 

2. Privind indicatorul  "Ponderea agentiilor de ocupare 

certificate in sistemul de management al calitatii" (100%) - 

Acesta se refera la intreg grupul tinta al proiectului sau 

doar la numarul minim de agentii de ocupare care 

furnizeaza servicii de tip "self-service" (4)? 

3. Ce presupun serviciile de tip "self-service"? 

4. Poate o institutie sa castige proiecte atat pe DMI 4.1 si 

DMI 4.2 (odata fiind aplicant, si alta data partener)? 

1. Acest indicator, ponderea somerilor cuprinsi in 

programele de formare din totalul somerilor care au 

beneficiat de cel putin o masura activa de ocupare, 

nu va fi colectat de la beneficiari, va fi calculat la 

nivelul OI POSDRU, in conformitate cu prevederile 

Ghidului indicatorilor POSDRU. 

 

2. Indicatorul "Ponderea agentiilor de ocupare 

certificate in sistemul de management al calitatii" 

(100%)  se refera la numarul de agentii de ocupare 

prevazut de dumneavoastra in cererea de finantare. 

Pentru mai multe informatii cu privire la indicatorii 

POSRU va recomandam sa accesati 

www.fseromania.ro sectiunea implementeaza – 

Manualul Operational al Beneficiarului – Ghidul 

indicatorilor POSDRU. 

 

3. Conform DCI, facilitarea accesului la serviciile de 

ocupare, se va realiza prin 

utilizarea TIC, respectiv servicii de tip „self-service”. 

„În acest context, prin implementarea noilor metode 

de facilitare a corelării ofertei cu cererea de pe piata 

muncii, personalul SPO va putea fi redirectionat 

către furnizarea serviciilor de consiliere profesională 

http://www.fseromania.ro/


 
 

individualizată si personalizată în vederea dezvoltării 

si asigurării aptitudinilor cerute pe piata muncii, cât 

si către realizarea atributiilor rezultate prin 

implementarea noilor solutii organizationale. Astfel, 

va fi dezvoltat conceptul de abordare personalizată a 

clientului, care implică interviuri individuale de 

evaluare, dezvoltarea comună a planurilor 

individuale de actiune si asistentă în căutarea unui 

loc de muncă.” 

 

4.Da, o institutie poate sa castige proiecte atat pe 

DMI 4.1 cat si pe DMI 4.2 daca indeplineste 

conditiile stipulate in Ghidul solicitantului conditii 

generale si Ghidul solicitantului conditii specifice 

aferent fiecarei cereri de propuneri de proiecte. 

4 4.1 Poate ne puteti clarifica intr-o problema. Pe axa 4.1 ajofm-urile  

(cele 3) sprijinite (grup tinta), trebuie sa fie si partenere in 

proiect? 

În conformitate cu prevederile Ghidului condiţii 

specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de 

tip strategic nr. 123 “Calitate în serviciile de 

Ocupare”, capitolul 4 Condiţii de eligibiliate, Grup 

ţintă eligibil, grupul ţintă eligibil cuprinde 

următoarele categorii: 

· Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare; 

· Personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare. 

Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea 

parteneri naţionali şi/sau transnaţionali, respectând 

regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul 

Solicitantului – Condiţii Generale. 

Partenerii naţionali şi/sau transnaţionali trebuie să fie 

implicaţi în implementarea proiectului şi să furnizeze 

expertiză, resurse umane şi materiale. 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte 

strategice, cererile de finanţare al căror grup ţintă 

este mai mic de 4 instituţii ale Serviciului Public 



 
 

de Ocupare, vor fi respinse. 

 

Conform Ghidului Solicitantului – condiţii generale, 

iunie 2013, pag.13, partenerii naţionali sunt 

organizaţii cu personalitate juridică din România 

(exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi 

individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi 

relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de 

activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi 

activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru 

care au rol de parteneri; prevederea referitoare la 

obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, 

patronatelor şi asociaţiilor profesionale. 

5 4.1 

4.2 

AJOFM Brasov poate avea partener in implementarea 

proiectelor pe axele 4.1 sau 4.2 o societatea comerciala cu 

raspundere limitata (SRL)? 

Si in ce conditii? 

Solicitantul pe axa 4.1 si 4.2 poate sa suporte integral 

cofinantarea proiectului si sa deconteze in totalitate cheltuielile 

partenerului implicat? Banii fiind recuperati de solicitant, in 

urma realizarii cererii de rambursare. 

Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea 

parteneri naţionali şi/sau transnaţionali, respectând 

regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul 

Solicitantului – Condiţii Generale. 

Partenerii naţionali şi/sau transnaţionali trebuie să fie 

implicaţi în implementarea proiectului şi să furnizeze 

expertiză, resurse umane şi materiale, conform 

Ghidului Solicitantului conditii specifice – cererea de 

propuneri de proiecte de tip strategic nr.123 si nr.124. 

Conform Ghidului Solicitantului – condiţii generale, 

iunie 2013, pag.13, partenerii naţionali sunt 

organizaţii cu personalitate juridică din România 

(exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi 

individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi 

relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de 

activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi 

activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru 

care au rol de parteneri; prevederea referitoare la 

obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, 

patronatelor şi asociaţiilor profesionale. 



 
 

 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 

conditii specifice – cererea de propuneri de proiecte 

de tip strategic nr.123, capitolul 2 Cererea de 

propuneri de proiecte, subcapitolul 2.3 Contributia 

solicitantului contribuţia eligibilă minimă a 

solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală 

eligibilă a proiectului propus care va fi suportat de 

către dumneavoastră, sub formă financiară, în calitate 

de solicitant (singur sau, dacă este cazul, împreună cu 

membrii parteneriatului constituit în vederea 

implementării proiectului în baza prevederilor 

Acordului de parteneriat). In conformitate cu 

Documentul Cadru de Implementare al POSDRU 

(DCI) procentul contributiei dumneavoastra in 

calitate de solicitant este de fix 25%. 

In cadrul parteneriatului fiecare partener isi va 

suporta propriile cheltuieli in functie de activitatile 

pentru care este responsabil conform Acordului de 

Parteneriat, acestea fiind solicitate la rambursare in 

baza documentelor justificative/livrabile. Conform 

Ghidului solicitantului conditii specifice „Toate 

cheltuielile efectuate în vederea implementării 

corespunzătoare a proiectului care pot interveni şi 

care depăşesc valoarea totală eligibilă  

aprobată a proiectului (valoare prevăzută în 

contractul de finanţare), chiar dacă acestea sunt 

eligibile din punct de vedere al ordinului de cheltuieli 

eligibile, precum şi toate cheltuielile considerate 

neeligibile, indiferent dacă sunt sau nu necesare 

derulării proiectului, vor fi suportate de beneficiar 

sau partener, fiecare in masura in care le-a efectuat.” 

Articolul 24 din Ordonanț a de Urgenta a Guvernului 



 
 

nr. 64/2009 se aplica autorităţilor sau instituţiilor 

finanţate din fonduri publice doar in situatia cand 

acestea initiaza parteneriate, avand calitatea de lider 

de parteneriat, potrivit HG 218/2012, capitolul IV, art 

34, alin. (5) “autorităţile/Instituţiile finanţate din 

fonduri publice au obligaţia de a face publică intenţia 

de a stabili un parteneriat cu entităţi private în 

vederea implementării unui proiect finanţat din 

instrumente structurale, menţionând totodată 

principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile 

minime pe care trebuie să le îndeplinească 

partenerii”. 
 

 

 


