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Ghidul solicitantului - Condiții generale 

Comentarii și sugestii asupra propunerii lansate de AMPOSDRU pe 28 

septembrie 2012 

 

Prezentul material a fost realizat de echipa www.fonduri-stucturale.ro cu sprijinul și 

contribuția majoră a colaboratorilor menționați în partea de final a documentului. 

 

 

Pentru fiecare paragraf vizat din cuprinsul Ghidului au fost formulate propuneri de 

îmbunătățire a variantei existente sau comentarii privind introducerea de clarificări sau 

completări. Pentru a asigura o procesare funcțională a documentului, observațiile sunt 

organizate după apariția în paginile ghidului și nu după importanţă. 

 

Câteva aspecte – cele subliniate – sunt deosebit de importante și trebuie neapărat clarificate 

încă din acest Ghid pentru a evita actuala situație în care se interpretează fundamental 

diferit aceleași reglementări la nivel de OI sau AM. 

 

După recomandările specifice, au fost introduse și câteva recomandări generale referitoare 

la forma și punctuația întregului text. 

 

Recomandări specifice: 

 

Sursă 

text 

Formulare actuală din Ghid Propunere/Comentariu 

Pg.5 Cost-eficienţă: raportul dintre resursele 

folosite în proiect şi rezultatele obţinute pe 

baza lor (conform regulamentelor europene 

aplicabile, acest raport trebuie să aibă o 

valoare cât mai mică în condiţiile menţinerii 

unui nivel al costurilor cât mai scăzut). 

Propunere:  - 

Comentariu: Definitia este generală, nu se 

arată modul concret de calcul având în vedere 

că multe dintre beneficiile nu se pot raporta in 

lei. În forma actuală acest criteriu este slab din 
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punct de vedere al obiectivității în evaluare. 

Pg. 6 Obiectivul general: reprezintă rezultatul final 

al proiectului, ce indică modul în care 

proiectul va genera un efect pozitiv pe termen 

lung; 

Propunere:  Obiectivul general: reprezintă 

schimbarea pozitivă pe care își propune să o 

genereze proiectul, prin intermediul 

obiectivelor specifice; 

Comentariu:   Definiția propusă este mai 

aproape de structura obiectivelor în 

abordarea europeană PCM, mai ales în 

proiecte POSDRU unde se ameliorează situații 

într-o măsură mult mai mare decât se rezolvă. 

Pg. 6 Obiectivele specifice/operaţionale: reprezintă 

rezultate scontate, intermediare în 

atingerea obiectivului general al proiectului. 

Sunt ţinte de atins ce conduc la beneficii 

pentru grupul/grupurile ţintă, care derivă din 

implementarea proiectului. 

Propunere:  Obiectivele 

specifice/operaţionale: reprezintă etapele 

specifice intermediare, ținte de atins necesare 

realizării obiectivului general al proiectului; 

indică beneficiile care vor fi generate în cadrul 

proiectului pentru grupul/grupurile ţintă. 

 

Comentariu:   - 

Pg.8 Pe parcursul implementării proiectului, 

cheltuielile efectuate în timpul implementării 

proiectului şi considerate neeligibile la 

verificarea unei cereri de rambursare vor fi 

suportate de către dumneavoastră în calitate 

de beneficiar. 

 

Propunere:  -. 

„....vor fi suportate de către dumneavoastră în 

calitate de beneficiar sau, după caz, partener” 

Comentariu:  Cheltuielile neeligibile ar trebui 
suportate de beneficiar sau de partenerul care 
le-a efectuat. Parteneriatul este solidar in 
ceea ce privește răspunderea faţă de 
autoritatea contractantă, dar este util să fie 
clar și pentru parteneri că sunt responsabili de 
cheltuielile pe care le fac și în baza ghidului, 
nu doar a acordului de parteneriat. 
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Pg. 14 Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal 

constituită în România, persoana juridică, 

conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru 

fiecare categorie de persoană juridică 

desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile 

specifice aplicabile pentru fiecare cerere de 

propuneri de proiecte şi în conformitate cu 

Documentul Cadru de Implementare a 

POSDRU. 

Propunere: Solicitantul trebuie să fie o 

persoană juridică legal constituită în România, 

conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru 

fiecare categorie de persoane juridice 

desemnate ca fiind eligibile prin Condiţiile 

specifice aplicabile pentru fiecare cerere de 

propuneri de proiecte şi în conformitate cu 

Documentul Cadru de Implementare a 

POSDRU. 

Comentariu:   Am eliminat doar redundanța 

de conținut juridic din formulare: organizație = 

persoana juridică 

Pg. 

14-

15; 

anexe 

hotărâre cu valoare de res judicata Propunere:  

hotărâre judecătorească definitivă și 

irevocabilă 

Comentariu:   prin formularea propusă devine 

mai clar și pentru nepracticienii dreptului 

Pg.17. alin (c) Capacitatea financiară şi operaţională 

Capacitatea financiară şi operaţională a 

fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi 

evaluată având în vedere informaţiile 

furnizate în cererea de finanţare şi 

documentele justificative („Numărul mediu de 

angajaţi”, „Cifra de afaceri/venituri din 

Propunere:  Analiza contului de profit / 

pierdere se va face prin coroborare cu situaţia 

plăţii rambursărilor faţă de respectivul 

potenţial beneficiar. Se va introduce în 

cererea de finanţare o secţiune disctinctă 

privind ”rambursări restante peste două luni 

la data depunerii noii cereri” 
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activităţi fără scop patrimonial” şi „Profitul / 

pierderea exerciţiului financiar”), în raport cu 

resursele puse la dispoziţie sau resursele 

necesare pentru implementarea proiectului, 

conform cererii de finanţare şi acordului de 

parteneriat. 

Comentariu:  Pentru organizațiile care au avut 
proiecte în derulare - Profitul / pierderea 
exerciţiului financiar va conduce la eliminarea 
lor din competiție. Din cauza rambursărilor 
întârziate apar pierderi mari la nivelul 
organizației pe exercițiul financiar, deși pe 
activitatea de baza organizația are profit. Din 
acest motiv beneficiarii/partenerii care au 
acum proiecte în implementare vor fi 
discriminați în favoarea celor care nu au avut 
proiecte in  implementare în perioada 2007-
2013. Propunerea de mai sus oferă o variantă 
de soluționare a acestei probleme. 

Pg.18 Subcapitolul 3.1.1. Eligibilitatea Solicitantilor şi 

partenerilor ; pct. (d) Conflictul de interese  

Propunere: - 

Comentariu:   Întrucât aplicanților privaţi – 
societăţi comerciale, ONG-uri – le-au fost 
solicitate explicaţii asupra faptului că în unele 
organizaţii lucrează și rude : soț si soție, rude 
etc, şi au existat funcţionari din cadrul OIR-
urilor care au considerat – fără temei legal- 
respectivele situații drept  « conflict de 
interese » / nedeclarearea stării de 
incompatibilitate, este necesar să fie 
explicitat acest aspect pentru a nu se crea 
confuzii și discriminări: 

 Întrucât : 
 - Legislaţia românească şi europeană se 
referă la conflicte de interese care apar în 
momentul în care conducătorul unei entităţi 
publice, la angajare, încalcă prevederile 
prevăzute de legile în vigoare. Legislaţia în 
vigoare ( Legea 161/2003; Legea 215/2001; 
Legea 393/2004; Legea 176/2010; Legea 
144/2007; Legea 78/2000; Legea 206/2004) 
leagă, în general, noţiunea de conflict de 
interese de funcţia publică. 
 
-OUG 66/2011 identifică la art. 14 pentru 
beneficiarii de drept privat obligaţia evitării 
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conflictului de interese în procedurile de 
achiziţie publică: (1) “Pe parcursul aplicării 
procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane 
fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a 
lua toate măsurile necesare pentru a evita 
situaţiile de natură să determine apariţia unui 
conflict de interese”. 
Implicarea unor membrii ai familiei în unele 
echipe de implementare nu poate fi 
considerat  conflict de interese, iar acest lucru 
trebuie precizat fără echivoc pentru a reduce 
interpretările abuzive. 

Pg. 19 În cazul în care Beneficiarul refuză să semneze 

contractul de finanţare sau contractul de 

finanţare este reziliat din culpa Beneficiarului 

sau a oricăruia din membrii parteneriatului 

încheiat pentru implementarea proiectului, 

menţionaţi în Acordul de parteneriat anexă a 

contractului de finanţare, beneficiarul sau 

membrii parteneriatului (individual sau ca 

ansamblu al parteneriatului) pot fi excluşi, prin 

decizie scrisă şi motivată a AMPOSDRU, de la 

participarea la alte cereri de propuneri de 

proiecte şi de la acordarea finanţării 

nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) 

ani. 

Propunere:  ”În cazul în care Beneficiarul 
refuză fără temei să semneze contractul de 
finanţare...” 

Comentariu:   Având în vedere distanța dintre 
depunerea proiectelor și semnarea 
contractelor de finanțare, această prevedere 
lasă loc unei interpretări complet defavorabile 
solicitantului și partenerilor săi. În consecință, 
aceasta ar trebui fie reformulată, fie eliminată 
complet. Utilitatea acestei prevederi față de 
interesele AMPOSDRU este una limitată, 
având în vedere că, din experiența 
implementării fondurilor europene în 
România, rezultă clar că un beneficiar care a 
investit timp, efort și uneori și bani pentru 
depunerea unui proiect, ajunge să refuze 
semnarea unui contract de finanțare numai 
dacă se confruntă cu dificultăți reale în 
utilizarea fondurilor disponibile; obligarea 
acestui tip de beneficiari să își asume totuși 
implementarea contractelor ar periclita serios 
utilizarea eficientă a fondurilor 
corespunzătoare. 
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Pg. 20 Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să 

îndeplinească în mod cumulativ următoarele 

condiţii: 

•să fie efectiv platită de către beneficiar de la 

data intrării în vigoare a contractului de 

finanţare sau de la data menţionată în 

contractul de finanţare; 

•să fie efectiv plătită în perioada prevăzută în 

contractul de finanţare; 

Propunere: - 

Comentariu:   Formularea actuală presupune 
că: 
a) Este obligatoriu ca cheltuielile să fie plătite 
efectiv în perioada de implementare a 
proiectului, ceea ce exclude categorii de 
cheltuieli care se plătesc efectiv de-abia după 
încheierea anumitor perioade (de exemplu, 
telefon, curent electric, gaze, întreţinere etc. - 
pentru ultima lună de proiect, acestea vor 
putea fi plătite numai după sfârşitul 
proiectului, devenind astfel neeligibile, 
conform formulării actuale). Trebuie deci 
făcută corelarea cu Decizia care prevede 
posibilitatea efectuării de plăţi 120 de zile 
după încheierea unui proiect. 
 
b) Formulele ”data menționată în contractul 
de finanțare” și ”perioada prevăzută în 
contractul de finanțare” sunt neclare. 
Cele două puncte ar trebui reformulate astfel 
încât să fie clar că cheltuieile eligibile trebuie 
angajate (contractate) în perioada de 
implementare a proiectului, așa cum este 
aceasta prevăzută în contractul de finanțare.  

Pg. 24 3.1.4. Plafoanele maxime de referinţă ale 

cheltuielilor cu personalul[..] 

1. Tipul A - experţi cu experienţă profesională 

şi/sau competenţe în domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul proiectului de 

minimum 5 ani; 

2. Tipul B - experţi cu experienţă profesională 
şi/sau competenţe în domeniul în care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul proiectului 
între 3 şi 5 ani; 
3. Tipul C - experţi cu experienţă profesională 
şi/sau competenţe în domeniul în care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul proiectului 
sub 3 ani. 

Propunere: Păstrarea variantelor cu ”sau” 

Comentariu:    
Exprimare confuză cu potenţial de 
discriminare. Daca este şi înseamnă că trebuie 
să ai n ani experienţă în domeniu şi o diplomă 
care să ateste că ai şi competenţele, ceea ce în 
unele situaţii din proiecte POSDRU nu este 
fizic posibil. Varianta corectă logic este aceea 
cu ”sau ” acoperind integral sfera de 
posibilități şi necreând piedici artificiale. 
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Pg. 24 Limita zilnică maximă care poate fi decontată 

per expert, cumulată din unul sau mai multe 

proiecte finanţate prin POSDRU, este de 12 

ore. 

Propunere: - 

Comentariu:    
Precizarea este incompletă. Orele din alte 
activităţi, adică activitatea de baza dacă 
aceasta nu este alocată proiectelor POSDRU 
cum trebuie corelate în raport de acest plafon 
de 12 ore eligibil. O precizare clară ar evita 
viitoare probleme de interpretare.  

Pg. 25 În calitate de solicitant veţi include în buget, 

pentru resursele umane, cheltuieli pe care le 

puteţi susţine în întreaga perioadă de 

implementare a proiectului şi în conformitate 

cu legislaţia naţională aplicabilă pentru 

salarizarea personalului implicat în proiect. 

Propunere: În calitate de solicitant veţi 
include în buget, pentru resursele umane, 
cheltuieli pe care le puteţi susţine pe intervale 
de câte trei luni, între rambursări,  în perioadă 
de implementare a proiectului şi în 
conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă 
pentru salarizarea personalului implicat în 
proiect 

Comentariu:   Este o exprimare abuzivă 
pentru un program focalizat pe resurse 
umane și nu pe infrastructură sau investiții. 
Beneficiarii aplică pentru aceste proiecte şi 
solicită finanţare FSE pentru că NU au fonduri 
să le deruleze singuri. Dacă ar putea susţine 
cheltuielile pe întreaga perioadă de 
implementare NU ar solicita finanţare. 
Introducerea obligaţiei de a accepta că vor 
face proiectul pe banii lor (mult peste 
contribuţia proprie de 5%) dacă nu se primesc 
rambursările  la timp este una care defineşte 
NEPLATA rambursărilor ca regulă, şi nu ca 
excepţie.  
 
O variantă corectă ar fi ca beneficiarii să se 
oblige să susțină cheltuielile doar dacă nu 
depun cereri de rambursare la timp ( OG 66  
obligă beneficiarii să depună CR la 3 luni). 
 
În concluzie, ar fi echilibrat să se ceară 
susținerea cheltuielilor pt. maximum 3 luni. 
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Pg.27 Experţii pe termen scurt vor fi angajaţi cu 
contract de muncă/raport de serviciu, alte 
forme legale de angajare sau externalizaţi pe 
baza unui contract de prestări servicii 
(subcontractare). Un expert pe termen scurt 
nu poate fi reangajat în cadrul proiectului, la 
expirarea perioadei initiale,tot pe o pozitie de 
expert pe termen scurt cu aceleasi 
responsabilitati. 
 

Propunere: - 

Comentariu:   Acest paragraf necesită în sine o 
dezbatere publică . Daca nu ai implementat un 
proiect pe POSDRU doar atunci ești scuzat și 
se poate admite că nu ştii modul de lucru: poţi 
lucra cu un formator sau tutore 2 săptămâni - 
1 lună, apoi acesta nu mai lucrează o perioadă  
şi ai nevoie de el din nou peste x luni. 
Programarea formatorului în proiect depinde 
de disponibilitatea grupului ţintă. Ce se 
întâmplă atunci: Nu mai ai voie să-l angajezi? 
Adică este un formator/tutore foarte bun si să 
nu-l mai folosesc? La tutori e şi mai grav, 
pentru că ai vacanţe, deci sigur ai perioade 
moarte; tutorele trebuie să fie obligatoriu 
angajat al operatorului economic. Prevederea 
aceasta te poate aduce în situaţia să nu mai ai 
tutori disponibili. 
Nu este clar, dacă expertul pe termen scurt 
trebuie să lucreze 5 luni consecutive ca să nu 
mai ai voie să-l angajezi a doua oara pe acelaşi 
post sau este suficient să-l foloseşti 2 
săptămâni şi nu mai ai voie să-l reangajezi. Nu-
l poţi declara nici ca expert pe termen lung 
pentru că aceştia sunt definiti ca responsabili 
pentru realizarea unei/unor activităţi în cadrul 
proiectului pentru o perioadă de minim 6 luni 
consecutive.  

Pg. 28 Experţii pe termen scurt vor fi angajaţi cu 
contract de muncă/raport de serviciu, alte 
forme legale de angajare sau externalizaţi pe 
baza unui contract de prestări servicii 
(subcontractare) 

Propunere: - 

Comentariu:   Consideram că trebuie 
specificat ce înseamnă « alte forme 
legale »acceptate de POSDRU  sau date câteva 
exemple  (contracte reglementate de codul 
civil) (Notă: În cursul acestei saptămâni vom 
posta pe fonduri-structurale.ro o analiză 
juridică a acestor aspecte). Acest lucru este 
necesar pentru a nu se mai face interpretări 
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exagerate şi pentru a nu mai exista discuţiile 
care sunt acum pe linia contractelor civile  - se 
rezolvă astfel interpretarile diferite date de 
unele  OI –uri care, în prezent, deşi Decizia 53 
este încă în vigoare, consideră neeligibile 
cheltuielile cu contactele civile . 
- de menţionat clar, pentru a evita 
interpretările, ce tipuri de contracte se pot 
face pentru persoanele care prestează doar 
câteva ore în proiect (comisiile de evaluare ; 
formatorii pe module mici – 10-20 de ore ; 
etc). 

Pg. 29 Expertul contabil va fi selectat cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind 

achiziţiile publice. Expertul contabil va fi 

selectat de către Beneficiar din cadrul 

membrilor activi ai Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România. Prin excepţie, pentru beneficiarii 

instituţii publice care au constituit la nivelul 

instituţiei un compartiment de contabilitate, 

expertul contabil poate fi reprezentat de către 

şeful compartimentului 

contabilitate/contabilul desemnat să asigure 

evidenţa contabilă a proiectului. 

Propunere: - 

Comentariu:   Această prevedere obligă toate 
persoanele juridice care nu sunt instituții 
publice să subcontracteze expertul contabil, 
chiar în cazul în care dețin, la rândul lor, 
angajați sau compartimente contabile, ceea ce 
complică modul de funcționare al acestor 
structuri fără a aduce beneficii reale 
implementării proiectului. Recomandăm 
extinderea posibilității prevăzute pentru 
instituții publice și la celelalte categorii care 
îndeplinesc criteriul vizat. 

Pg. 31 Pentru toate activităţile externalizate 

(subcontractate), subcontractorii (inclusiv 

Persoană Fizică Autorizată - denumită în 

continuare PFA) se angajează să furnizeze 

organismelor de audit şi de control, inclusiv 

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil toate 

informaţiile necesare privind activităţile 

subcontractate. În acest sens, în calitate de 

beneficiar aveţi obligaţia de a asigura 

disponibilitatea tuturor informaţiilor prin 

contractul încheiat cu prestatorul/ prestatorii. 

Propunere: - 

Comentariu:   Prevederea ar trebui să permită 
nu numai accesul persoanelor fizice 
autorizate, ci și al întreprinderilor individuale 
și al celor familiale, reglementate de OuG 
44/2008. Prezenta limitare numai la sfera PFA 
este superficială, nefiind utilă în mod real 
pentru interesele AMPOSDRU și nepermițând 
accesul a două din cele trei categorii de 
comercianți persoane fizice la prestarea de 
servicii în cadrul acestui program. 
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Pg. 31 Subcontractarea/externalizarea în totalitate a 

serviciilor privind dezvoltarea resurselor 

umane nu este permisă. 

Propunere: - 

Comentariu:   Pentru claritate, ar trebui 
definite serviciile privind dezvoltarea 
resurselor umane avute in vedere sau folosită 
exemplificarea. 

Pg. 33 Acordul de parteneriat în original legalizat la 

notar va fi depus de solicitant în faza de 
contractare, în caz contrar se va anula decizia 
de aprobare a finanţării. 

Propunere: - 

Comentariu:   În Romania, acordurile între 
persoane juridice nu se legalizează la notar ca 
regulă. În egală măsură, această cerință 
contestă de fapt valabilitatea unei ştampile și 
semnături autorizate?  Este considerat falsul 
în acte ca premisă pe care se încercă să fie 
acoperită? Într-un proiect cu 5 universități 
trebuie aduși 5 rectori în fața unu notar 
pentru a semna un parteneriat banal asumat 
oricum? 

Pg. 34 subcap. 4.3 Completarea Formularului 
electronic – Cererea de Finanţare 

Propunere: - 

Comentariu:   Nu se atrage atenția 
solicitantului să nu folosească diacritice 
pentru economia de caractere în CF. O astfel 
de precizare ar fi utilă. 
 

Pg. 36 Descrierea experienţei relevante pentru 
proiect (trebuie să descrieţi experienţa 
partenerilor dumneavoastră privind 
implementarea unor proiecte relevante 
pentru domeniul proiectului propus de 
dumneavoastră. Deasemenea, trebuie să 
menţionaţi şi informaţii cuprinzând o scurtă 
descriere a proiectelor, ţara de intervenţie şi 
linia bugetară, bugetul fiecărui proiect 
gestionat de organizaţia parteneră şi anul 
obţinerii finanţării) - vă rugăm să corelaţi 
aceste informaţii cu activităţile descrise în 
secţiunea „Descriere proiect 1”) 

Propunere: - 

Comentariu:   Aşa cum este exprimat se 
impune să descrii proiectele implementate în 
baza unor finanţări. Daca ai gestionat doar 
proiecte din bani proprii, deci nu ai experienţă 
pe fonduri europene, nu poti scrie aparent 
nimic. Trebuie reformulat pentru a se înţelege 
că poţi aplica și dacă eşti la primul proiect. 
Aceeaşi exprimare apare şi la pagina 37, în 
paragraful despre experienţa relevantă a 
solicitantului. 
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Pg.46 Cheltuielile directe 
Materialele consumabile (cheltuieli privind 
materii prime şi materiale necesare derulării 
cursurilor practice şi papetărie) 

Propunere: Materialele consumabile 
(cheltuieli privind materii prime şi materiale 
necesare derulării 
cursurilor practice şi papetărie/consumabile 
birou) 

Comentariu:   Sintagma „papetarie” își 
păstrează misterul. Reprezintă numai obiecte 
de hârtie sau şi alte tipuri de consumabile de 
acelaşi tip – de ex. un dosar de carton este 
inclus la papetărie şi unul de plastic nu? 

Pg. 50 După completarea bugetului sintetic, în caseta 
de text liber, respectiv sectiunea ”Justificarea 
bugetului”, veti prezenta o justificare a 
modului de formare a preturilor care se 
regăsesc în bugetul detaliat al proiectului 
propus de dumneavoastră. În acest sens, veţi 
demonstra că, pentru fundamentarea sumelor 
ce intră în diferitele linii bugetare, aţi utilizat 
costuri unitare estimate în limita celor 
practicate pe piaţă. 
 

Propunere: - 

Comentariu:   Aici ar fi necesar să se listeze 
câteva metode de a demonstra 
fundamentarea sumelor. Este vorba despre: 
simple afirmaţii, referinţe în clar la site-uri, 
listarea valorilor din ofertele primite la studiul 
de piaţă anterior? 

Pg. 51  Secțiunea 4.4.7 ”Indicatori”  Propunere: - 

Comentariu:   Conține informații care ar putea 
fi mai bine corelate cu definițiile de 
specialitate. Documente de referință pentru 
identificarea unor definiții corecte și complete 
din domeniul indicatorilor ar putea fi cele 
existente la nivel european (Project Cycle 
Management Manual; documente dedicate 
domeniului evaluării). 
 

Pg.56 Acordul de parteneriat trebuie să fie 

completat, înregistrat (la solicitant/liderul de 

parteneriat), datat, semnat şi ştampilat atât 

de solicitant, cât şi de toţi partenerii acestuia. 

Propunere: - 

Comentariu:   Această prevedere trebuie 
coordonată cu cea de la pag. 32, cu privire la 
exceptarea partenerilor transnaționali de la 
obligația de semnare a acordului. 
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Pg. 55 

si 58 

5.1 Procedura de evaluare şi selecţie a 

proiectelor  

“Nu se vor cere clarificări sau documente pe 

tot parcursul evaluării aplicaţiei nici pentru 

Faza A, nici pentru Faza B”(pag.55) 

 

5.4. FAZA B - Selecţia proiectelor în baza 

criteriilor aprobate de comitetul de 

monitorizare POSDRU 

“În cazuri temeinic justificate, în care unul din 

evaluatori se află în imposibilitatea de a lua o 

decizie cu privire la scorarea corespunzătoare 

a cererii de finanţare la una sau mai multe 

secţiuni,se pot solicita clarificări solicitanţilor. 

Evaluatorul solicită în scris, preşedintelui 

comisiei de evaluare, printr-o notă scrisă, 

transmiterea unei cereri de clarificare către 

solicitantul proiectului” (pag. 58) 

Propunere: - 

Comentariu:   Este necesar a fi clarificată 
problema „Clarificărilor cerute solicitanţilor” , 
mai ales în raport cu termenul de 20 de zile 
asumat. 

Pg. 59 Secțiunea ” Modalitatea de informare a 

potenţialilor beneficiari cu privire la 

rezultatul procesului de evaluare” 

Propunere: - 

Comentariu:   Nu rezultă clar dacă solicitanții 
vor primi detalii cu privire la motivele 
respingerii cererii de finanțare - aspect 
esențial în justificarea eventualelor contestații 
(secțiunea 5.6 ”Contestații” prevede 
”Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele 
punctuale ale deciziei AMPOSDRU/OIPOSDRU 
responsabil cu care nu sunteţi de acord şi 
argumentele dumneavoastră cu privire la 
fiecare problema contestată. Contestaţiile 
care nu specifică în mod concret ce anume 
contestă, precum şi argumentele pentru care 
se contestă o anumită decizie a 
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, 
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punctajul, sau unul sau mai multe motive de 
respingere a cererii de finanţare vor fi 
respinse de Comitetul de Soluţionare a 
Contestaţiilor.”, ceea ce presupune că 
solicitantul să primească motivele detaliate de 
respingere a cererii). 

Pg. 60 Pentru cererile de finanţare care sunt 

respinse, aveţi posibilitatea de a contesta 

rezultatul procesului de evaluare aferent 

cererii de finanţare transmisă de 

dumneavoastră, în termen de maximum 3 

(cinci) zile lucrătoare de la transmiterea prin 

e-mail a scrisorii de informare. 

Propunere:  Pentru cererile de finanţare care 

sunt respinse, aveţi posibilitatea de a contesta 

rezultatul procesului de evaluare aferent 

cererii de finanţare transmisă de 

dumneavoastră, în termen de maximum 5 

(cinci) zile lucrătoare de la transmiterea prin 

e-mail a scrisorii de informare. 

Comentariu:   eroare de corelare cifră - litere 

Pg. 60 Lista finală a proiectelor aprobate spre 

finanţare va fi elaborată după finalizarea 

procesului de soluţionare a contestaţiilor. 

Proiectele care primesc un punctaj mai mare 

sau egal cu 70 de puncte şi au depăşit 

pragurile minime impuse pentru cele 4 criterii 

de selecţie, vor fi propuse spre 

finanţare în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut şi în limita alocării 

financiare disponibile 

pentru cererea de propuneri de proiecte 

respective. Lista finală a proiectelor propuse 

spre 

finanţare va fi publicată pe site-ul 

AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil. 

Propunere: - 

 

Comentariu:   Prevederile referitoare la pragul 

minim de 70 de puncte ar trebui incluse și la 

secțiunea privind faza B a procesului de  

evaluare, acolo unde se vorbește despre 

pragurile minime pentru fiecare din cele 4 

secțiuni. 
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Pg. 69 Anexa 2 a cererii de finanţare conţine 
declaraţia pe proprie răspundere  prin care 
„mă oblig: 
 

• să asigur resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor;” 

 

Propunere: Să asigur resursele financiare 
necesare implementării optime a proiectului 
în condiţiile rambursării/decontării ulterioare 
a cheltuielilor, cu condiția respectării 
termenului contractual de 
rambursare/decontare; 
 

Comentariu:   - 

 

 Alte comentarii: 

1. La indicatori ar trebui subliniat că trebuie obţinuţi în perioada de implementare a proiectului 

(Spre exemplu, există situații unde activităţile de mediere au fost prevăzute în ultima lună. 

OI-urile au anunțat vizite de control după 1 an de la finalizarea proiectului.  Aceaste vizite 

trebuie prevăzute explicit)  

2. De menționat dacă se va face monitorizare şi ex-post (de sustenabilitate), pentru a se 

cunoaşte acest lucru de către beneficiari încă de la început  (exemplu: POR-ul, unde se fac 

rapoarte de sustenabilitate). 

 Recomandări generale: 

• eliminarea virgulei înainte de cuvântul ”etc.”, pentru a corespunde normelor limbii române; 

 

• înlocuirea cuvântului ”entități”, fără acoperire juridică în România, cu formula corectă juridic 

”persoane juridice”; 

 

•  înlocuirea următoarelor cuvinte, pentru respectarea sensurilor corecte din limba română:  
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- cuvântul ”câmp1” cu cuvântul ”rubrică”; 

 

- cuvântul ”expertiză2” cu formula ”contribuții specializate” sau, după caz, cu ”experiență” 

sau ”cunoștințe de specialitate”; excepție face formularea ”expertiză contabilă”, unde 

termenul ”expertiză” este folosit corect;  

 

                                                           
1
 CÂMP, câmpuri, s. n. și (1, astăzi mai ales în expr.) câmpi, s. m. 1. Întindere vastă de pământ fără accidente 

însemnate de teren; șes, câmpie; spec. întindere de pământ cultivată, semănată; totalitatea ogoarelor din jurul 

unei comune. ◊ Munca câmpului = munci agricole. Artilerie de câmp = artilerie care folosește tunul și obuzierul 

de calibru mic și care poate fi întrebuințată pe un teren fără accidente prea mari. ◊ Loc. adv. În plin câmp sau în 

câmp deschis = sub cerul liber; fără adăpost. ◊ Expr. A o lua peste câmp = a merge de-a dreptul, părăsind 

drumul. A-și lua (sau a apuca) câmpii = a pleca orbește, fără a ști încotro (de desperare, de durere, de mânie); a 

ajunge la desperare. ♦ Întindere de pământ în afara unei localități (unde nu mai sunt case). ♦ Câmp de gheață = 

masă întinsă și neîntreruptă de gheață care acoperă o suprafață (în regiunile polare). 2. Loc, spațiu, porțiune de 

teren în limitele cărora se desfășoară o anumită activitate. Câmp de luptă. ◊ (Astăzi rar) Câmpul muncii = sfera 

de activitate a cuiva; p. ext. locul în care cineva își desfășoară activitatea; activitate, muncă, producție. Câmp 

vizual = porțiune de spațiu care poate fi cuprinsă cu privirea. 3. (Fiz.) Regiune din spațiu în care fiecărui punct i 

se asociază o mărime fizică determinată; mărime care caracterizează o asemenea regiune. Câmp sonor. ♦ 

Regiune din spațiu în care se pot exercita acțiuni de forță asupra corpurilor. ◊ Câmp electric = regiune a 

spațiului caracterizată prin faptul că, în oricare punct al ei s-ar găsi un mic corp încărcat cu electricitate, acesta 

ar fi supus acțiunii unei forțe care nu s-ar exercita dacă corpul nu ar fi încărcat astfel. Câmp magnetic = regiune 

a spațiului caracterizată prin faptul că, în oricare punct al ei s-ar găsi un mic magnet, acesta ar fi supus unor 

forțe de aceeași natură ca cele care se exercită între doi magneți vecini. 4. Formă a materiei prin intermediul 

căreia are loc interacțiunea dintre particule. Câmp electromagnetic. 5. (În sintagma) Câmp operator = porțiune 

anatomică pe suprafața căreia are loc o intervenție chirurgicală. 6. Fondul unui tablou, al unei gravuri, al unei 

podoabe etc. 7. Mulțime de valori ale uneia sau mai multor mărimi (matematice, fizice etc.) variabile. – Lat. 

campus.  

Sursa: DEX '98 (1998) 

2
 EXPERTÍZĂ, expertize, s. f. 1. Cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert, la cererea unui organ de 

jurisdicție sau de urmărire penală ori a părților, asupra unei situații, probleme etc. a cărei lămurire interesează 

soluționarea cauzei. ♦ (Concr.) Raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute. 2. (Med.; în sintagma) 

Expertiză medicală = a) stabilire, în urma unui examen medical, a capacității de muncă a unui bolnav sau a unui 

om sănătos în condițiile solicitărilor fizice și psihice din diferite profesiuni; b) consultație sau autopsie efectuată 

de medicul legist în cazuri de rănire, accident, viol, otrăvire, omor etc. – Din fr. expertise.  

Sursa: DEX '98 (1998) 
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 - cuvântul ”completitudine” (COMPLETITÚDINE s. f. (Log.) Proprietate a unui sistem ipotetic 

deductiv în care orice propoziție supusă regulilor de deducție poate fi demonstrată. – Cf. fr. 

Complétude ( Sursa: DEX '98 (1998) cu formularea ”caracterul complet”). 

• înlocuirea cuvântului ”externalizare”, fără acoperire în limbajul juridic, cu cuvântul 

”subcontractare” - termen cu înțeles juridic bine definit; 
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