
 

 

  
 LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 160, 161 ȘI 164  

- actualizată la data de 10.07.2013 – 
 

Nr. 
Crt. 

CPP Întrebare Răspuns 

1 Condiții 
generale 

 Se menține principiul „primul venit, primul 
servit” în cadrul actualelor cereri de 
propuneri de proiecte?  
 

Așa cum se menționează în Ghidul Solicitantului Condiții 
Generale 2013, cererile de propuneri de proiecte vor fi cu 
evaluare continuă și selecție după termenul limită de 
depunere. Aceasta înseamnă că selecția proiectelor se va 
realiza după finalizarea procesului de evaluare, în ordinea 
descrescătoare a punctajului obținut și în limita alocării 
financiare disponibile. 
 

2 Condiții 
generale 

Cum se stabilește procentul contribuției 
proprii în cazul în care parteneriatul include 
mai multe categorii de organizații (instituții, 
publice, ONG, SRL). Este obligatorie 
contribuția financiară a tuturor partenerilor 
la cofinanțarea bugetului? 

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2013 (cap. 

1.5) valoarea contribuţiei solicitantului/parteneriatului 

pentru proiect se stabileşte în funcţie de tipul organizaţiei 

care are calitatea de solicitant. Contribuția partenerilor la 

cofinanțarea proiectului se stabilește de comun acord între 

organizațiile care compun parteneriatul. 

3 Condiții 
generale 

Este necesară completarea și transmiterea 
în etapa de depunere a cererii de finanțare 
a Anexei 2 la Instrucţiunea din 27.12.2011, 
inidicată la punctul 9 de la pagina 79 a 
Ghidului Solicitantului-Condiții generale? 

 Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Condiții Generale 

2013, după transmiterea on-line a cererii de finanţare, sistemul 

informatic generează automat Anexele 1-5 şi 7-9, pentru a 

putea fi tipărite și completate, după caz. Acestea, vor fi 

însoţite, dacă este cazul, de Anexa 6 - Acordul de parteneriat. În 

consecință,  Anexa 2 la Instrucţiunea din 27.12.2011, inidicată la 

punctul 9, nu se va transmite în etapa de depunere a cererii de 

finanțare. 



 

4 160 
161 
164 

Poate fi inclus în structura partenerială un 
partener cu sediul social într-o altă regiune 
decât cea în care se implementează 
proiectul? 

În cadrul actualelor cereri de propuneri de proiecte lansate 

pentru DMI 2.1 și 2.3, selectarea partenerilor nu este 

condiționată de situarea acestora în aria de implementare a 

proiectului. Cu toate acestea, se va avea în vedere precizarea 

din Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010, 

conform căreia cheltuielile aferente activităților desfășurate în 

afara ariei de implementare a proiectului sunt limitate la 

maximum 10% din valoarea totală a bugetului eligibil. 

5 160 
161 
164 

Partenerii selectati pentru implementarea 
proiectului trebuie sa faca parte dintre 
categoriile de Solicitanți eligibili? 

În cadrul CPP 160, 161 și 164, partenerii nu trebuie să facă 

parte din categoriile de solicitanți eligibili, așa cum au fost 

acestea menționate în ghidurile de condiții specifice. Pentru 

stabilirea eligibilității partenerilor vor fi avute în vedere 

regulile și criteriile de eligibilitate menționate în Ghidul 

solicitantului-Condiții generale la secțiunea 3.1.1, punctul b) 

Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare 

nerambursabilă prin POSDRU. 
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160 
161 
 

În cadrul DMI 2.1 sunt menționate ca și 
cheltuieli eligibile taxele.  Ce tip de taxe 
sunt eligibilie în mod concret? 

Eligibilitatea cheltuielilor propuse în cererea de finanțare este 
condiționată de eligibilitatea activităților care presupun 
angajarea respectivelor costuri. De aceea, va trebui să includeți 
în buget cheltuieli care pot fi atribuite activităților eligibile, așa 
cum au fost ele menționate în Ghidul solicitantului-Condiții 
specifice. 
 

7 160 
161 

Referitor la componența grupului țintă 
pentru DMI 2.1, vă rugăm să precizați dacă 
pot fi avuți în vedere pentru activitățile de 
consiliere și orientare profesională elevii de 
la filiera teoretică.  

Grupul țintă eligibil pentru activitățile de consiliere și orientare 
profesinală în cadrul CPP 160 și 161 poate fi constituit din 
elevi/studenți înmatriculați în sistemul național de 
învățământ. Cu alte cuvinte, activitatea este eligibilă și pentru 
elevii înmatriculați la filiera teoretică. 
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160 
161 

În sistemul ActionWeb sunt disponibile 
pentru a fi selectate mai multe categorii de 
grup țintă, iar unele dintre acestea se 
suprapun. Aceeași situație este valabilă și 
în cazul indicatorilor predefiniți în aplicație. 
Cum trebuie procedat în aceasta situație? 

Deoarece în aplicația ActionWeb sunt disponibile toate 

categoriile de grup țintă conform DCI, vă recomandăm să alocați 

valori numai pentru categoriile de grup țintă eligibile 

conform Ghidului solicitantului-condiții specifice. În cazul în 

care categoriile de grup țintă sunt dublate, se va opta pentru 

denumirea care coincide cu cea menționată în ghidul 

solicitantului. În ceea ce privește  indicatorii asumați, se va avea 

în vedere o abordare integrată a cererii de finanțare, în sensul 

că vor fi bifați numai acei indicatori pentru care au fost 

planificate activități eligibile, conform Ghidului solicitantului-

condiții specifice. Dacă indicatorii sunt dublați, se va opta pentru 

indicatorii care se regasesc în ghidul solicitantului (de exemplu, 

pentru activitatea de consiliere și orientare profesională a 

elevilor/studenților, se va bifa indicatorul Numărul beneficiarilor 

serviciilor de consiliere în carieră). 

9 164 În Ghidul solicitantului condiții specifice 
aferent CPP 164, se precizează la aria de 
implementare (pag. 5 din ghid) ”minim 5 
județe de implementare din interiorul celor 
2 regiuni). Acest lucru trebuie interpretat ca 
o limitare a ariei de implementare la 2 
regiuni? 

Precizarea din ghid se referă la necesitatea îndeplinirii, în mod 
simultan, a două condiții obligatorii: minimum 5 județe și 
minimum 2 regiuni. Cu alte cuvinte, activitățile proiectului trebuie 
implementate în minimum 5 județe din minimum 2 regiuni de 
dezvoltare ale României. 

10 161 În cazul în care activitățile proiectului 
vizează un grup țintă format din elevi, 
sistemul ActionWeb nu permite 
completarea indicatorului de output pentru 
elevii care participă la stagii de practică.  

În cazul elevilor care participă la stagii de practică se va 
completa numărul acestora la inidicatorul Numărul de sudenți 
sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Această 
necorelare a rezultat în urma traducerii incomplete a termenului 
”students” din limba engleză cu echivalentul său în limba 
română. 
 

 


