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COMUNICAT  
privind prelungirea termenelor de depunere a cereri lor de finantare în cadrul 

Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resur selor Umane 
 

Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS DRU) a prelungit perioada de transmitere electronică a cererilor de 
finanțare pe domeniile domeniilor majore de intervenţie pentru care sunt depuse proiecte 
la Organismele Intermediare din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale si Persoanelor Vârstnice si a Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Pentru prelungirea perioadei de depunere electronica a proiectelor, Autoritatea de 
Management POS DRU a publicat Corrigendum nr. 2 pentru CPP nr.123-125, 127-152 
care prevede extinderea termenului pana la data de 05 iulie 2013, ora 16:00. De 
asemenea, a publicat Corrigendum nr. 1 pentru CPP 153-164, prin care a fost 
prelungită perioada de transmitere electronică a cererilor de finanțare pe domeniile 
majore de intervenție pentru care sunt depuse proiecte la Organismele Intermediare din 
subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale pana la data de 19 iulie 2013, ora 16:00. 

 

Perioada de transmitere electronică a cererilor de finanțare  a fost prelungită din 
următoarele considerente: 

• Au existat multe solicitari din partea diverselor entitati private de prelungire a 
termenului. Au fost transmise numeroase de solicitari cu trei - patru zile inainte de 
termenul-limită de depunere electronică, atat la Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Soliciale și Persoanelor Vârstnice, cat si la Ministerul Fondurilor 
Europene.  

• Prelungirea termenului de depunere a asigurat un tratament egal și accesul 
nediscriminatoriu pentru toți potențialii beneficiari. Aplicanții care nu au reusit sa 
depuna un proiect complet l-au putut redepune in perioada extinsa.  

• Prelugirea termenului de depunere a creat premisele pentru îmbunătățirea calității 
cererilor de finanțare depuse, ceea ce conduce la selecția proiectelor celor mai 
relevante, viabile, sustenabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor, în 
conformitate cu cerințele Comisiei Europene. 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, decizia de prelungire a fost adoptată de 
comun acord între toți factorii implicați (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Soliciale și 
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Fondurilor Europene) 
prin emiterea Corrigendum-ului nr. 1 pentru CPP 153-164 aprobat prin Ordinul 
nr.1446/2013 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și 
a Corrigendum-ului nr. 2 pentru CPP nr.123-125, 127-152 aprobat prin Ordinul 
nr.1447/2013 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 


