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Acest document cuprinde Condiţiile Specifice ale Ghidului Solicitantului pentru 
această Cerere de propuneri de proiecte.  
 

Informaţiile generale privind: 
 

- documentele programatice,  
- eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora,  
- eligibilitatea cheltuielilor,  
- completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,  
- evaluarea şi selecţia proiectelor,  
- contractul de finanţare,  
- implementarea proiectelor, 

 
sunt prezentate în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale aferent acestei cereri de 
propuneri de proiecte. 
 
 
Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm 
ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi 
a anexelor, să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în 
Ghidul Solicitantului – Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de 
specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă. 
 

De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a 
AMPOSDRU - www.fseromania.ro/index.php - şi pagina de internet a Organismului 
Intermediar pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane – din 
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - 
www.posdru.edu.ro, pentru a fi la curent cu eventuale modificări aduse Ghidului 
Solicitantului şi cu eventualele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de 
finanţare nerambursabilă transmise de AMPOSDRU sau de OIPOSDRU MECTS. 
 
 
 
 
IMPORTANT 
 
Vă rugăm să reţineţi că: 

TOATE cererile de finanţare nerambursabilă pentru POS DRU se completează şi se 

transmit on-line în limba română.  

În acest sens, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU www.fseromania.ro, 

secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte”, link Actionweb. Cererile de Finanţare 

transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. 

http://www.fseromania.ro/index.php%20-
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/apel-propuneri-proiecte-fse.html
http://actionweb.fseromania.ro/
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Atenţie: Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finanţare după 
expirarea termenului limită de transmitere on-line a cererilor de finanţare, prevăzut 
pentru această cerere de propuneri de proiecte, respectiv 10/09/2010 ora 16.00!  
 
După transmiterea on-line a cererii de finanţare, sistemul informatic generează 
automat Anexele 1-5 şi 7, în format pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi tipărite. 
Acestea vor fi însoţite, dacă este cazul, de Anexa 6 - Acordul de parteneriat. 
 
Anexele 1 - 7 vor primi număr de înregistrare de la solicitant. 
Toate anexele generate de sistemul Action Web vor fi transmise pe suport de 
hârtie, cu respectarea regulilor prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiţii 
Generale pentru transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin 
delegat, la OIPOSDRU MECTS, la adresa România, Bucureşti, Str. Spiru Haret, nr. 
12, camera 15, sector 1, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data 
transmiterii electronice a cererii de finanţare, între orele 9.00-16.00. 
 
ATENŢIE: înainte de a trimite plicul cu documente la sediul OIPOSDRU MECTS, 
verificaţi respectarea tuturor regulilor privind comunicarea acestor anexe stabilite 
de capitolul 4.1 din Ghidul Solicitantului Condiţii Generale. Nerespectarea 
prevederilor amintite va conduce la respingerea cererii de finanţare.  
 
Toate declaraţiile (anexele 1-5 şi 7 ale Cererii de Finanţare) şi Acordul de 
Parteneriat (dacă este cazul) vor fi transmise la adresa OIPOSDRU MECTS într-un 
singur plic închis.  
 
Vă rugăm să menţionaţi pe plic: 

 numărul şi denumirea cererii de propuneri de proiecte în cadrul căreia aţi 
transmis cererea de finanţare; 

 ID-ul cererii de finanţare; 

 numărul şi tipul documentelor conţinute în plic (ex. „Declaraţii nr.1-5 şi 7, 
Acord de parteneriat”); 

 menţiunea „A nu se deschide la Registratură”. 
 

Plicurile care nu conţin toate elementele precizate anterior vor fi respinse. Cererile 
de finanţare ale căror plicuri sunt primite la registratura OIPOSDRU MECTS după 
expirarea termenului limită de depunere nu vor fi incluse în etapa de evaluare. 
Nu se admite transmiterea în etape a declaraţiilor (anexele 1-5 şi 7 ale Cererii de 
Finanţare) şi a Acordului de Parteneriat. 
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Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a 
cererilor de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de 
proiecte, în perioada 09/08/2010 – 24/09/2010, între orele 9.00-16.00 la 
sediul OIPOSDRU MECTS de la adresa sus-menţionată funcţionează 
un birou de informare.  

Întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri de 
proiecte pot fi transmise prin : 

- e-mail la adresa doctoranzi@fseromania.ro 
- telefonic - la numărul 0256 499 209 
- fax - la numărul 0256 499 201 

 
Întrebările care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu 
răspunsurile corespunzătoare, vor fi publicate periodic pe pagina de 
internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro/index.php, mai precis, la 
adresa:http://www.fseromania.ro/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=54 şi a 
OIPOSDRU MECTS, respectiv www.posdru.edu.ro.  
 

 

mailto:doctoranzi@fseromania.ro
http://www.fseromania.ro/index.php
http://www.fseromania.ro/%20index.php?option
http://www.fseromania.ro/%20index.php?option
http://www.posdru.edu.ro/
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1. INFORMAŢII GENERALE 

 

1.1. Cererea de propuneri de proiecte 

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte 
destinate îmbunătăţirii formării iniţiale a viitorilor cercetători în cadrul programului doctoral – 
al treilea ciclu al învăţământului superior, conform procesului Bologna. Vor fi abordate 
aspectele legate de cercetare din Agenda de modernizare a universităţilor, contribuind la 
dezvoltarea unui corp de cercetători-experţi care să adopte o abordare interdisciplinară în 
domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. Sprijinul acordat, prin proiecte, are ca scop 
îmbunătăţirea participării la programe doctorale, dezvoltarea mobilităţii academice pentru 
doctoranzi şi creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru alegerea unei cariere în cercetare. 

Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin 

intermediul aplicaţiei Actionweb aflată pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv 

www.fseromania.ro:  

 Până la data de 10.09.2010 ora 16.00. 

 Anexele în format hârtie vor fi transmise la sediul su-s menţionat al 

OIPOSDRU MECTS, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data 

transmiterii electronice a cererii de finanţare. 

 

Pentru această cerere de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, 

evaluarea cererilor de finanţare primite se realizează continuu, pentru fiecare proiect, 

imediat după depunerea anexelor solicitate, în funcţie de data şi ora înregistrării 

proiectului. Selecţia (declararea proiectului ca aprobat) are loc imediat după 

definitivarea evaluării cererii de finanţare. 

1.2. Tipuri de proiecte  

 

Proiectele strategice finanţate prin POS DRU pentru această cerere de propuneri de 

proiecte sunt proiectele implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial, 

punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare 

transnaţională. Proiectele strategice multi-regionale sunt proiecte implementate în cel 

puţin două regiuni de dezvoltare.  

Proiectele strategice sectoriale sunt proiectele implementate într-un întreg sector de 

activitate, conform secţiunilor CAEN Revizia 2 specificate în Ordinul INS 337/2007. 

 

 

http://www.fseromania.ro/
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ATENŢIE! În calitate de solicitanţi aveţi obligaţia asumării, asigurării şi demonstrării 

în cadrul cererii de finanţare a caracterului strategic al proiectului, acesta 

reprezentând criteriu de eligibilitate a proiectului.  

 

Valoarea totală a unui proiect poate fi cuprinsă între: 

 Minim 2.186.900 lei (Echivalentul în lei a 500.000 euro1) şi  

 Maximum  21.869.000 lei (Echivalentul în lei a 5.000.000 euro). 

 
Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute  mai sus vor fi respinse.  
 
Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,3738lei/euro, 
reprezentând cursul Inforeuro aferent lunii Iulie 2010, disponibil pe pagina web:  
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en 
 
 
ATENŢIE: Bugetul  proiectului dumneavoastră  va fi exprimat DOAR în lei. 
 
ATENŢIE: definirea noţiunillor de valoare eligibilă, valoare totală, finanţare 
nerambursabilă, contribuţie proprie, etc. se regăseşte în Ghidul Solicitantului – 
Condiţii Generale.  

 

Durata de implementare a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între: 

 minimum 6 (şase) luni şi maximum 3 (trei) ani. 

 

1.3. Alocare financiară orientativă 

 

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 

125.649.000 lei din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea 

acordată) reprezintă: 

 

 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în 
subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora; 
 

 85% pentru: 
- beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate 
parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale;  

                                                 

 
1
  

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
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- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi 
finanţate integral din bugetele acestora; 

- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau 
finanţate parţial de la bugetele locale; 

- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. 

 

iar contribuţia publică naţională la finanţarea acordată reprezintă: 

 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în 
subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora 

 15% pentru: 
- beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial 
de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor 
speciale; 
- beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate 
integral din bugetele acestora; 
- beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate 
parţial de la bugetele locale, 
- persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial. 

 

 

În cazul în care valoarea cererilor de finanţare primite şi selectate depăşeşte alocarea 

financiară pentru această cerere de propuneri de proiecte, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul 

de a utiliza fonduri suplimentare din alocarea financiară corespunzătoare domeniului major 

de intervenţie. 

În cazul în care alocarea financiară prevăzută nu poate fi folosită din cauza numărului 

redus de cereri de finanţare selectate, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a realoca 

fondurile rămase către alte cereri de propuneri de proiecte în cadrul aceluiaşi domeniu 

major de intervenţie.  

 

1.4. Contribuţia solicitantului 

 

Contribuţia solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de 

solicitant.  

Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În 

cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 contribuţia în natură nu este 

eligibilă. 

 

Valoarea contribuţiei dumneavoastră minime în calitate de solicitant este de: 

 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de 
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credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor 

fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate 

integral din bugetele acestora;  

 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii instituţii publice 
finanţare integral din venituri propriisau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; 

 2%  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru instituţiile de învăţământ 

superior acreditate, care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari 

 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat 

fără scop patrimonial; 

 

 

Dacă proiectul este propus de un grup de organizaţii partenere, solicitantul este 

organizaţia/instituţia promotoare care formulează cererea de finanţare. În funcţie de 

tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant se stabileşte valoarea contribuţiei 

proprii pentru proiect, conform celor mai sus menţionate. Partenerii pot contribui financiar 

la contribuţia proprie pentru proiect. 

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare 

derulării proiectului, apărute în timpul implementării proiectului, vor fi suportate de către 

dumneavoastră în calitate de beneficiar. 

Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în 
vedere procentajul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile 
generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul Solicitantului – Condiţii 
Generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte). 

 

 

1.5. Ajutor de stat 

 

Prezenta cerere de propuneri de proiecte strategice nu reprezintă o schemă de ajutor de 

stat sau de minimis. Proiectele care vor intra sub incidenţa regulilor ajutorului de stat sau 

de minimis depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor fi respinse. 

În fiecare situaţie în care o formă de ajutor de stat, aşa cum este definit în art. 87.1 al 

Tratatului CE, este implicată în realizarea unui proiect, AMPOSDRU va respecta şi va 

aplica condiţiile prevăzute în Tratat şi în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 

august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în 

aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de 

ajutoare).  

Conform art.87 alin.1 al Tratatului CE, ajutorul de stat este: „orice ajutor acordat de către 

un Stat Membru sau prin resurse de stat sub orice formă care distorsionează sau ameninţă 

a distorsiona competiţia prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producţia anumitor 
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bunuri, în măsura în care afectează schimbul între Statele Membre, şi va fi incompatibil cu 

piaţa comună”. 

În calitate de beneficiar sunteţi responsabil pentru stabilirea unui sistem adecvat de 

monitorizare a proiectului şi pentru păstrarea înregistrărilor şi documentelor privind 

diferitele tipuri de ajutor de stat sau de minimis primite.  
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2.1. 1. POSDRU 2007-2013.  

Domeniu Major de Intervenţie 1.5. 

„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” 

 
Acest DMI contribuie la dezvoltarea domeniilor de cercetare, dezvoltare, inovare din 
România prin îmbunătăţirea accesului si calităţii formării iniţiale a cercetătorilor prin 
sprijinirea programelor doctorale si post-doctorale. Intervenţiile sprijină dezvoltarea 
resurselor umane în cercetare si inovare printr-o mai bună instruire a doctoranzilor pe 
parcursul programului de doctorat, si, de asemenea, pentru a sprijini si încuraja cariera si 
activitatea de cercetare, cu precădere în instituţiile de învăţământ superior. 
 
Sprijinirea doctoranzilor si cercetătorilor postdoctoranzi are ca scop îmbunătăţirea 
participării la programe doctorale si post-doctorale, dezvoltarea mobilităţii academice 
pentru doctoranzi si cercetători si cresterea atractivităţii si motivaţiei pentru alegerea unei 
cariere în cercetare. 
Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, prin intermediul instituţiilor organizatoare de studii 
universitare de doctorat, asigură condiţiile pentru participarea la programe doctorale în 
România, pe tot parcursul programului doctoral, si posibilitatea de a beneficia de stagii de 
studii într-o universitate/centru de cercetare din UE.  

Sprijinul acordat prin FSE va fi direcţionat doar către doctoranzii şi domeniile doctorale care 

corespund domeniilor de cercetare prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, 

sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse 

şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste 

 

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte vor fi sprijinite activităţile destinate 

îmbunătăţirii formării iniţiale a cercetătorilor în cadrul programului doctoral – al treilea ciclu 

al învăţământului superior, conform procesului Bologna. Vor fi abordate aspectele legate de 

cercetare din Agenda de modernizare a universităţilor, contribuind  la dezvoltarea unui corp 

de cercetători-experţi care să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetării, 

dezvoltării şi inovării.  

Această cerere de propuneri de proiecte susţine realizarea obiectivului specific: 

- îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în 

cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăţirea mobilităţii acestora pe durata 

ciclului doctoral.  

Proiectele strategice care vor fi finanţate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte 

cuprind activităţi de sprijin a doctoranzilor pe în cadrul ciclului de studii universitare de 

doctorat, contribuind astfel la îmbunătăţirea participării la formarea iniţială a viitorilor 

cercetători şi la îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare desfăşurate de doctoranzi. 
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Proiectele promovate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la 

realizarea următoarei operaţiuni orientative: 

Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători în vederea participării la programe doctorale şi la 

activităţi de cercetare post-doctorală, inclusiv prin dezvoltarea cooperării transnaţionale şi 

mobilităţii. 

 

 

2.2. Documente programatice/ strategii  relevante 
 

- CNSR 2007-2013 
- POSDRU 2007-2013 
- DCI POSDRU 2010 

 
- Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 

(http://www.ancs.ro/img/files_up/1188314177strategia%20ro.pdf)  

- Strategia Europa 2020 (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_RO_ACT_part1_v1.pdf) 

- 2020 Vision for the European Research Area 

(http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_vision_2020_en.pdf) The Bologna Process 

2020 -The European Higher Education Area in the new decade  - Communiqué of 

the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven 

and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009 

(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuv

en_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf) 

- Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.p

df)  

 

 

3. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

 

3.1.  Grup ţintă eligibil 

 

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte de strategice, grupul ţintă eligibil 

cuprinde următoarele categorii: 

http://www.ancs.ro/img/files_up/1188314177strategia%20ro.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_RO_ACT_part1_v1.pdf
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_vision_2020_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
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 Doctoranzi, cu frecvenţă, înmatriculaţi în anul I de studii universitare de doctorat 

2010/2011, în domeniile de studii universitare de doctorat eligibile în cadrul acestei 

Cereri de propuneri de proiecte. 

 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili doctoranzii  înmatriculaţi la 
instituţiile care au calitatea de beneficiar sau partener naţional în proiect.  
 
În cazul doctoranzilor înmatriculaţi la institute de cercetare, inclusiv institute ale Academiei 
Române (în calitate de solicitant sau partener), aceştia pot beneficia de sprijin FSE, cu 
respectarea condiţiilor legale în vigoare2. În cazul doctoranzilor înmatriculaţi în cotutelă, pot 
beneficia de sprijin FSE, în măsura în care sunt înamtriculaţi, ca principal, la instituţiile 
solicitant sau partener naţional în proiect  
 
Numărul maxim de doctoranzi sprijiniţi pentru fiecare instituţie nu poate depăşi numărul 
maxim alocat, finanţat din bugetul de stat, în condiţiile legii (în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 3853/2010 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de 
învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010 - 2011). 
 
Sprijinul acordat prin FSE va fi direcţionat doar către doctoranzii şi domeniile pentru studii 
universitare de doctorat definite de legislaţia în vigoare, care corespund domeniilor de 
cercetare prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-
2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, 
securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, 
spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste, şi sunt detaliate mai jos: 

 

 

 

 

1.  Agronomie 26.  Inginerie electrică 51. Arhitectură 

2.  
Biologie 

27.  Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii 

52. Urbanism 

3.  
Biotehnologii 

28.  
Inginerie energetică 

53. Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

4.  Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

29.  
Inginerie industrială 

54. Inginerie şi management 

5.  Chimie 30.  Inginerie mecanică 55. Ingineria mediului 

6.  Cibernetică şi 
statistică 

31.  
Istorie 

56. Ingineria autovehiculelor 

7.  
Contabilitate 

32.  
Management 

57. Ingineria produselor 
alimentare 

8.  Drept 33.  Marketing 58. Inginerie forestieră 

                                                 

 
2
 În conformitate cu prevederile HG nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, alin. (6), institutele Academiei Române şi alte institute de cercetare din 

ţară şi străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin formarea de consorţii cu instituţii de 

învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). 
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9.  Economie 34.  Matematică 59. Inginerie geodezică 

10.  Economie şi afaceri 
internaţionale 

35.  
Medicină 

60. Administrarea afacerilor 

11.  Farmacie 36.  Medicină dentară 61. Securitate naţională 

12.  
Filologie 

37.  
Medicină veterinară 

62. Inginerie navală şi 
navigaţie 

13.  Filosofie 38.  Mine, petrol, gaze 63. Inginerie geologică 

14.  
Finanţe 

39.  Ordine publică şi 
siguranţă naţională 

64. Informatică economică 

15.  Fizică 40.  Psihologie   

16.  
Geografie 

41.  Relaţii internaţionale şi 
studii europene 

  

17.  Geologie 42.  Silvicultură   

18.  Horticultură 43.  Sociologie   

19.  Informatică 44.  Ştiinţa mediului   

20.  Ingineria materialelor 45.  Ştiinţe administrative   

21.  Ingineria sistemelor 46.  Ştiinţe ale comunicării   

22.  Ingineria 
transporturilor 

47.  
Ştiinţe ale educaţiei 

  

23.  Inginerie 
aerospaţială 

48.  Ştiinţe militare şi 
informaţii 

  

24.  Inginerie chimică 49.  Ştiinţe politice   

25.  Inginerie civilă 50.  Zootehnie   

 

 

 

3.2. Activităţi eligibile 

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:  

 Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, pe parcursul ciclului de studii 
universitare de doctorat, inclusiv mobilităţi interne şi transnaţionale, 
intrasectoriale/intersectoriale; 

 Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinţe, seminarii 
internaţionale legate de obiectul cercetării; 

 Dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea bazelor de date privind programele 
doctorale; 

 Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate, inclusiv parteneriate şi 
reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii programelor doctorale şi postdoctorale, 
inclusiv pentru îmbunătăț irea participării la astfel de programe ș i elaborarea de 
proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze 
de date, definirea activităţilor comune, extinderea reţelelor etc.; 

 Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, 
precum şi a mobilităţilor interne şi transnaţionale, intrasectoriale/intersectoriale; 

 Crearea şi dezvoltarea de reţele, parteneriate şi cooperare între universităţi, 
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întreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, naţional şi european, în vederea 
sprijinirii activităţilor de cercetare a doctoranzilor în cadrul ciclului de studii 
universitare de doctorat; 

 Introducerea de sesiuni specifice care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea 
de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi 
protecţia mediului pentru grupurile ţintă; 

 Schimburi şi abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de 
seminarii, conferinţe; 

 Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetării în 
programele de pregătire pentru grupurile ţintă în situaţia în care acestea nu sunt 
asigurate din finanţarea de bază; 

 Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale, cu precădere destinate 
susţinerii caracterului interdisciplinar în programele de formare/cercetare doctorale 
(inclusiv generare de curriculum emergent). 

 

 

 

3.3  Diferenţe în comparaţie cu alte Domenii Majore de Intervenţie din POSDRU 
 
Pentru a evita includerea în proiectul dumneavoastră a unor activităţi sau grupuri ţintă 
neeligibile, vă rugăm să analizati cu atenţie diferenţele existente între Domeniile Majore de 
interventie din cadrul POSDRU. În sprijinul efectuării acestei analize vă rugăm să consultaţi 
DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
SECTORIAL  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013 – Iulie 2010, 
disponibil la următoarele adrese web: 

1. http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=11&Itemid=18 

2. www.posdru.edu.ro,  pagina de internet a OIPOSDRU MECTS. 
 
 
 
 
Una din confuziile întâlnite foarte des se referă la : 
 
introducerea in cadrul proiectului a unor categorii de grupuri ţintă neeligibile de tipul: 
cercetatori, personal din cadrul scolilor doctorale şi graduale, personal implicat în 
elaborarea politicilor în învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi sisteme de doctorat 
etc. Aceste categorii NU sunt eligibile in cadrul prezentei cereri de 
propuneri de proiecte ! De asemenea, activităţile finanţate din finantarea de bază nu sunt 
eligibile in cadrul prezentei cereri de 
propuneri de Proiecte. 
 

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=18
http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=18
http://www.posdru.edu.ro/
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3.4.  Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor 

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt: 

 Universităţi publice şi private acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru organizarea programelor doctorale – conform Anexa 
1. 

 Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei 
Române3. 

Partenerii trebuie să fie organizaţii legal constituite, să desfăşoare activităţi relevante în 
cadrul proiectului şi să demonstreze că au în obiectul de activitate al instituţiei şi 
activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri. 

 

Beneficiarii eligibili în cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte trebuie să fie instituţii 

care pot organiza programe de studii universitare de doctorat, în conformitate cu cadrul 

legal în vigoare, pentru care există conducători de doctorat confirmaţi/reconfirmaţi prin 

Ordin al ministrului educaţiei în domeniile de doctorat prioritare specificate în prezentul 

Ghid, în limita locurilor alocate, finanţate din bugetul de stat, în condiţiile legii. În acest 

sens, beneficiari eligibili pot fi universităţi publice şi private acreditate, care pot organiza 

programe de studii universitare de doctorat (IOSUD), în condiţiile prevăzute de legislaţia 

naţională, şi institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale 

Academiei Române, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare4,5.  

Potenţialii beneficiari pot avea parteneri transnaţionali din state membre UE. 

Partenerii din România ai căror doctoranzi sunt sprijiniţi în cadrul proiectului trebuie să fie 

instituţii de învăţământ superior sau institute de cercetare care pot organiza, în 

conformitate cu cadrul legal în vigoare, studii universitare de doctorat în domeniile 

prioritare specificate în această Cerere de propuneri de proiecte. Partenerii din alte 

state membre ale UE pot fi centre/institute de cercetare, universităţi, companii care 

desfăşoară activităţi de cercetare, centre de documentare etc., care au personalitate 

juridică, care acţionează în domenii relevante pentru activitatea de cercetare 

doctorală. 

În cazul în care depuneţi un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de 
eligibilitate privind capacitatea financiară şi operaţională vor fi avute în vedere existenţa 
resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul 
dezvoltat (în ansamblu), şi nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru în parte. 

                                                 

 
3
 În condiţiile formării de consorţii cu instituţii de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat 

(IOSUD), conform HG 567/2005 cu modificările şi completările ulterioare 
4
 Pentru institutţiile de învăţământ superior se plică prevederile  Ordinului MECTS 3853/2010 

5
 În conformitate cu prevederile HG nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, alin. (6), institutele Academiei Române şi alte institute de cercetare din 

ţară şi străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin formarea de consorţii cu instituţii de 

învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD). 
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Parteneriatul va fi obligat să facă dovada unei capacităţi operaţionale şi financiare 
corespunzătoare. AMPOSDRU/OIPOSDRU MECTS poate decide motivat respingerea 
aplicaţiei sau încetarea contractării în situaţia în care există constată că parteneriatul nu 
face această dovadă. 

 

 

 

3.5.  Reguli specifice privind eligibilitatea şi implementarea în cadrul acestei Cereri 

de propuneri de proiecte 

 

1. Proiectele strategice finanţate prin POS DRU pentru această cerere de propuneri de 

proiecte sunt proiectele implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial, 

punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare 

transnaţională. Proiectele strategice multi-regionale sunt proiecte implementate în 

cel puţin două regiuni de dezvoltare. Cheltuielile aferente organizării programelor 

de doctorat sunt suportate din bugetul de stat, în cadrul finanţării de bază şi 

nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul acestei Cereri de propuneri de 

proiecte.  

 

2. Numărul minim de doctoranzi sprijiniţi în cadrul unui proiect finanţat în cadrul acestei 

Cereri de propuneri de proiecte este de 30 de doctoranzi. 

 

3. Sprijinul financiar oferit doctoranzilor, materializat sub formă de burse, asigură 

condiţiile de participare la programe doctorale în România, pe tot parcursul 

programului doctoral, şi un stagiu de studii/cercetare/mobilitate academică, de 

maximum 8 luni într-o universitate/centru de cercetare din Uniunii Europene. Stagiul 

de studii/cercetare/mobilitate academică este eligibil doar în anul 2 sau anul 3 al 

ciclului de doctorat, fiind lăsată la latitudinea instituţiei de trimitere/conducătorului de 

doctorat organizarea/alegerea perioadei de mobilitate pe durata ultimilor doi ani, în 

funcţie de specificul programului individual de doctorat.  

 

4. Întreruperea ciclului de doctorat de către doctorand sau de către instituţia 

organizatoare de doctorat, prin exmatriculare, conduce la încetarea finanţării 

doctorandului respectiv şi recuperarea cuantumului bursei plătite până la momentul 

respectiv. În cazul reînmatriculării, doctorandul respectiv nu va mai beneficia de 

finanţare FSE. 

5. Cuantumul lunar al bursei în România nu poate depăşi 2.200 de lei/lună/doctorand.  
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6. Cuantumul lunar al bursei în străinătate (pe perioada mobilităţii) nu poate depăşi 

echivalentul a 4.200 de lei/lună/doctorand. Această bursă acoperă cheltuielile de 

cazare, masă, transport extern şi transport intern în ţara de destinaţie. 

7. Cheltuielile de management ale proiectului nu pot depăşi 5% din cuantumul burselor 

doctoranzilor. Chetuielile de management ale proiectului cuprind cheltuielile cu 

personalul implicat în echipa de management a proiectului şi cheltuielile 

incluse în categoria cheltuieli aferente managementului de proiect. 

8. Pentru domeniile de doctorat - reglementate sectorial conform Ordinului MECT 

5301/2005 si de asemenea ţinand cont de Directivele CE 19/2001 si 36/2005 – în 

care doctoratul dureaza 4 ani - trebuie prevazută de către universităţi o strategie 

specifica de susţinere a doctoranzilor în aceste domenii până la finalizarea studiilor. 

9. Doctoranzii sprijiniţi în proiectele finanţate din POS DRU sunt studenţi înmatriculaţi 
în ciclul de studii universitare de doctorat la Instituţiile Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) care au calitatea de beneficiar sau, după caz, 
partener în proiect. Calitatea de student în cadrul studiilor universitare de doctorat 
este specificată în Contractul de studii universitare de doctorat, conform art.8 din 
H.G. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 
cu modificările la zi. 

 
10. Contractul de studii universitare de doctorat se încheie între doctorand, conducătorul 

de doctorat şi I.O.S.U.D. la care este înmatriculat doctorandul. În acest contract 
trebuie să fie prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de 
studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a 
calităţii. 

 
11. Modelul contractului de studii universitare de doctorat se elaborează de către fiecare 

I.O.S.U.D., în concordanţă cu prevederile regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a doctoratului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Pentru doctoranzii 
care beneficiază de finanţare din cadrul POS DRU, contractul de studii universitare 
de doctorat va cuprinde secţiuni distincte referitoare la drepturile (inclusiv cuantumul 
burselor acordate) şi obligaţiile specifice care revin fiecărei părţi, rezultate din 
condiţiile stabilite în cadrul contractului de  finanţare din POS DRU. 

 
12. Pentru a asigura respectarea principiilor unui management financiar sănătos, în 

cazul proiectelor finanţate în cadrul POS DRU implementate în parteneriat, în 
contractele de studii universitare de doctorat încheiate de către I.O.S.U.D. partener 
în proiect, secţiunile referitoare la drepturile şi obligaţiile specifice rezultate din 
implementarea contractului de finanţare vor fi elaborate şi/ sau avizate, după caz de 
către Beneficiar. 

 
13. Contractul de studii universitare de doctorat nu reprezintă un contract de muncă 

încheiat în baza Codului Muncii (art. 10, 16 şi 101) sau un contract civil de prestări 
servicii încheiat în baza Codului Civil (art.942-973). Pe cale de consecinţă, 
contractul de studii universitare de doctorat nu va putea reglementa, pentru 
doctorandul sprijinit în proiect, obligaţii specifice raporturilor juridice de muncă în 
temeiul Codului Muncii sau obligaţii specifice contractelor de prestări servicii 
încheiate în temeiul prevederilor Codului Civil.  
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14. Doctoranzii sprijiniţi în cadrul proiectului finanţat din cadrul POS DRU beneficiază de 
bursă pe toată durata ciclului de studii universitare de doctorat, conform prevederilor 
legale în vigoare (art 12, din legea 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările şi completările la zi; art. 7(1) din HG 567/2005 privind 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările la zi).   

 
15. În situaţii speciale, doctorandul poate solicita prelungirea duratei doctoratului cu 1-2 

ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat,  
conform art. 12 din Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,cu 
modificările şi completările la zi. În această situaţie AMPOSDRU, OIPOSDRU-
MECT şi Beneficiarul vor monitoriza doctorandul până la susţinerea tezei de 
doctorat.  

 
16. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, neimputabile 

doctorandului, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. la care este înmatriculat. În 
această categorie, în cazul proiectelor finanţate din POS DRU, se vor avea în 
vedere: concediile medicale, concediile maternale (în cazul sarcinii, lăuziei, concediu 
postnatal)  şi situaţiile de forţă majoră. Pe perioada întreruperii, doctorandul nu va 
beneficia de bursă din cadrul POS DRU. În situaţia în care contractul de finanţare 
încetează, iar doctorandul se află în perioada de întrerupere a doctoratului, 
beneficiarul sau partenerul va putea prelua doctorandul aflat în această situaţie în 
grupul ţintă al următorului proiect ce vizează burse doctorale depus spre finanţare, 
dar numai pentru perioada aferentă întreruperii, astfel încât durata totală sprijinului 
acordat unui doctorand să nu exceadă durata normală a doctoratului în domeniul de 
doctorat respectiv. În această situaţie, bugetul proiectului şi în indicatorii de rezultat 
ai proiectului se vor reduce proporţional cu îndeplinirea angajamentelor asumate de 
beneficiar prin cererea de finanţare. 

 
17. Situaţia prevăzută la pct. 16, aferentă doctoranzilor sprijiniţi prin contractele de 

finanţare din POS DRU, va fi notificată OIPOSDRU-MECTS de către beneficiar 
(inclusiv situaţiile în care doctoranzii sunt înmatriculaţi la o instituţie partener în 
proiect), în termen de 15 zile de la data prelungirii /întreruperii. 

 
18. Finalizarea doctoratului se realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat 

conform dispoziţiilor art. 13(7) din H.G. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea 
studiilor universitare de doctorat, cu modificările la zi. 

 
19. În cazul contractelor de finanţare POS DRU, în situaţiile de prelungire sau 

întrerupere a  doctoratului, teza de doctorat va fi susţinută public în cel mult 3 ani de 
la data finalizării perioadei de implementare a proiectului. În caz contrar, 
AMPOSDRU/OIPOSDRU MECTS va decide recuperarea sumelor deja 
plătite/rambursate aferente fiecărui doctorand aflat în această situaţie, iar 
beneficiarul se obligă să recupereze şi să ramburseze aceste sume.   

 
20. Pe toată perioada de implementare a proiectului finanţat în cadrul POS DRU, nu 

este permisă înlocuirea doctoranzilor sprijiniţi, cu alte persoane din grupul ţintă 
eligibil. În caz contrar, orice cheltuială efectuată pentru un doctorand care nu face 
parte din grupul ţintă declarat va fi considerată neeligibilă. Lista doctoranzilor 
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sprijiniţi în proiect va fi transmisă OIPOSDRU MECTS, de către beneficiar, la 
depunerea cererii de prefinanţare sau, cel târziu, la depunerea primei cereri de 
rambursare intermediară.   

 

3.6. Cheltuieli eligibile 

 

Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din Fondul 

Social European prin POSDRU sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul comun al 

ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi 

finanţelor nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei 

cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013. 

 

Lista categoriilor de cheltuieli eligibile  

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt 

următoarele: 

 cheltuieli cu personalul: 

 Salarii şi asimilate acestora; 

 Onorarii; 

 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuţii angajaţi şi angajatori). 

 cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna: 

 Transport persoane (personal propriu, alte persoane); 

 Transport materiale şi echipamente; 

 Cazare; 

 Diurnă. 

 cheltuieli aferente managementului de proiect: 

 Multiplicare; 

 Traducere şi interpretare; 

 Servicii de sonorizare; 

 Prelucrare date; 

 Conectare la reţele informatice; 

 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice; 

 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică; 

 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru 
operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; 

 Abonamente la publicaţii de specialitate; 

 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare; 

 Materiale consumabile; 

 Materiale de natura obiectelor de inventar. 

 taxe 

http://www.fseromania.ro/down-docs/mo86.pdf
http://www.fseromania.ro/down-docs/mo86.pdf
http://www.fseromania.ro/down-docs/mo86.pdf
http://www.fseromania.ro/down-docs/mo86.pdf
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 cheltuieli financiare şi juridice: 

 Prime de asigurare (imobile, bunuri şi răspundere profesională) 

 Cheltuieli aferente deschiderii şi gestionării contului bancar al proiectului 

 Costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare 

 Onorarii pentru consultanţă juridică 

 Taxe notariale 

 Expertize tehnice şi financiare 

 Audit  

 Contabilitate. 

 cheltuieli pentru închirieri: 

 Închiriere (locaţii, bunuri); 

 Amortizare active; 

 Rate de leasing. 

 subvenţii şi burse: 

 Subvenţii pentru înregistrarea drepturilor de autor; 

 Burse de studii pentru doctoranzi. 

 cheltuieli generale de administraţie: 

 Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat şi 
personalului auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente 

 Utilităţi 

 Servicii de administrare a clădirilor 

 Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport 

 Arhivare documente  

 cheltuieli de informare şi publicitate. 

 cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 

 
 
4. Procesul de evaluare şi selecţie 
 
Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul Solicitantului 
-  Condiţii generale, Cap. 5.1. şi se va realiza pe baza grilelor din Anexe la prezentul Ghid – 
Condiţii specifice. 
          
 Cererea de finanţare va obţine punctaj suplimentar, conform grilei de evaluare şi 
selecţie anexă la prezentul ghid, dacă: 
 

 
- Contribuie la îmbunătăţirea formării iniţiale a cercetătorilor în cadrul programelor 

doctorale prin îmbunătăţirea accesului la resurse europene de formare şi cercetare, 
inclusiv prin mobilităţi transnaţionale intra şi intersectoriale; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate în 
cadrul programelor doctorale; 

- Promovarea de reţele şi parteneriate la nivel naţional şi european în programele 
doctorale în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor deţinători ai titlului 
ştiinţific de doctor; 
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- Contribuţie la dezvoltarea abordării interdisciplinare în cercetarea derulată în cadrul 
programelor doctorale. 

 
 
5. Contestaţii 
  
 
Modalitatea de depunere si soluţionare a contestatiilor este descrisa in Ghidul Solicitantului 
– Conditii Generale, cap. 5.3.  
 
Pentru cererile de finanţare care sunt respinse Contestaţiile  cu privire la rezultatele 
procesului de evaluare vor a fi depuse semnate şi ştampilate la Registratura OIPOSDRU 
MECTS la adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti, parter, camera 15 sau pe fax 
la nr. 021 311.75.26. 
Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei AMPOSDRU/OIPOSDRU 
MECTS cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema 
contestată. 

Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de 

către solicitant datorită neprimirii e-mail-ului (spam, firewall, filtre ale serverelor 

solicitantului, nedeschiderea la timp sau deloc a e-mail-ului de către reprezentanţii 

solicitanţilor, schimbarea adresei de e-mail de contact necomunicată de OIPOSDRU 

MECTS, etc.) şi pentru care există la OIPOSDRU MECTS confirmarea trimiterii acelui 

e-mail către contestatar vor fi respinse de Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor.  

 
 
6. Procesul de contractare 
 
 
Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de 
Evaluare, OIPOSDRU MECTS va iniţia procesul de contractare cu organizaţia 
dumneavoastră. 
 
În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi 
informat cu privire la: 
(1) documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia şi partenerii 
dumneavoastră; 
(2) condiţiile de valabilitate a acestora; 
(3) termenul limită de prezentare a documentelor. 
 
Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu 
dumneavoastră sunt: 
 
1. Pentru instituţii publice: 
• Act înfiinţare (Lege, HG, etc.); 
• Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani, vizat la fin.; 
 
2. Pentru societăţi comerciale: 
• Documentele statutare; 
• Certificatul de înregistrare fiscală/CUI; 
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• Adeverinţă eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că 
organizaţia dumneavoastră nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are 
afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu 
creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă 
la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură 
similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare; 
• Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani, vizat la fin; 
• Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară teritorială (eliberată în conformitate cu 
Ordinul MEF Nr.752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a 
certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii 
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora) care să ateste că organizaţia 
dumneavoastră şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale, a 
contribuţiilor pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor de 
sănătate, conform prevederilor legale în vigoare (original + copie); 
 
3. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare: 
• Documentele statutare (inclusiv actele adiţionale, dacă există); 
• Hotărârea Judecătorească de înfiinţare; 
• Extras din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor care să ateste numărul de înregistrare al 
organizaţiei dumneavoastră; 
• Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani; 
• Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară teritorială (eliberată în conformitate cu 
Ordinul MEF Nr.752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a 
certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii 
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora) care să ateste că organizaţia 
dumneavoastră şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la bugetul asigurările 
sociale, a contribuţiilor pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor 
de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare; 
Atenţie: 
• Adeverinţa eliberată de ANAF este un document esenţial în vederea semnării contractului 
de finanţare. Vă rugăm să trataţi cu maximă importanţă acest document! 
• Vă reamintim că valabilitatea acestui document trebuie să cuprindă perioada estimată de 
semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data 
eliberării. 
Vă rugăm să reţineţi că documentele enumerate mai sus vor fi transmise şi pentru fiecare 
partener în funcţie de tipul organizaţiei. 
Pentru partenerii transnaţionali sunt solicitate următoarele documente: 
• Statutul organizaţiei; 
• Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate 
în Ghidul Solicitantului la Capitolul 4 „Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor” în 
conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul 
Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare trebuie să transmiteţi şi 
următoarele documente: 
• CV-urile echipei de implementare a proiectului (echipa de management si experţii pe 
termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul 
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proiectului în primul an de implementare), în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, 
datate şi semnate de către titulari; 
• Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numărului total de 
angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani; 
 
Vă atragem atenţia că OIRPOSDRU MECTS îsi rezervă dreptul de a solicita si alte 
documente relevante a căror necesitate ar reiesi din analiza dosarului de finanţare sau din 
modificări legislative ulterioare. 
 
IMPORTANT! 
 
În cazul aprobării condiţionate a cererii de finanţare, conform procedurii descrise la cap. 5 
din Ghidul solicitantului - Condiţii generale, în perioada de contractare vor fi clarificate 
aspectele neclare constatate de Comitetul de Evaluare, referitoare la activităţi sau grupuri 
ţintă nespecificate explicit în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice, la 
neclarităţi/neconcordanţe minore în cererea de finanţare, greseli minore, inclusiv aritmetice 
sau de calcul al procentelor, erori/neconcordanţe în justificarea si prezentarea bugetului 
proiectului, inclusiv referitor la limitarea cheltuielior de management la procentul de 5% din 
valoare burselor doctorale. 
 
De asemenea, OIPOSDRU MECTS poate declara neeligibile cheltuielile care privesc 
activităţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul NU justifică temeinic legătura 
DIRECTĂ a activităţilor pentru care s-au prevăzut cheltuielile cu obiectivul proiectului. 
 
În situaţia în care clarificările furnizate de solicitant în etapa de contractare sunt 
incomplete sau vor conduce la concluzia că cererea de finanţare, solicitantul sau 
partenerii nu erau eligibili sau cererea nu era conformă administrativ, OIPOSDRU 
MECTS va înceta contractarea cu solicitantul. 
 
În perioada de contractare, parteneriatul poate fi modificat doar in condiţii excepţionale şi 
cu justificare temeinică şi doar în condiţiile în care noul partener are capacitate tehnică şi 
operaţională mai mare decât vechiul parteneriat, îi preia toate atribuţiile, semneaza acordul 
de parteneriat, iar vechiul partener işi dă acordul sau se retrage din motive obiective. Noul 
partener trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate specificate în prezentul Ghid.  
 
Anexele 1-4 sunt parte integrantă a acestui Ghid. 
 
 
 
 
 

 
VĂ URĂM MULT SUCCES! 


