ACTUALIZARE LISTA INTREBĂRI, CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI - Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - „Acţiuni pentru transferul
de cunoştinţe şi acţiuni de informare” Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe”, Apel de
propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3.

Nr.
crt

1

Întrebări/ solicitări clarificări
Având în vedere faptul că în anunțul de lansare al Apelului nr.
2 din cadrul submăsurii 1.1 este indicat ca termen limită data
de 10 ianuarie 2017, vă rog să-mi spuneți dacă anul 2016
prevăzut în cuprinsul Ghidului ca și an care face parte din cei
3, în funcție de care se calculează capacitatea financiară a
solicitanților este corect indicat?

Răspunsuri
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 916 din 21 iunie 2016 pentru
aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor
economici, întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 se efectuează
pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale
exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare
încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
Deoarece perioada depunerii de propuneri de proiecte aferente Apelului de
propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în
special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 cuprinde atât o parte
din anul 2016 cât și din anul 2017, pentru o evaluare unitară a dosarelor
cererilor de finanțare privind verificarea criteriului de eligibilitate referitor
la capacitatea financiară vor fi prezentate situaţiile financiare ale
solicitantului/partenerului înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ
– formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde n este anul
2015.
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3

Vă rugăm să ne precizați dacă un patronat reprezentativ al
sectorului de morărit, panificație și produse făinoase din
România poate fi considerat asociație reprezentativă pentru
unul dintre sectoarele naționale din care face parte grupul
țintă, ținând cont de faptul că industria de morărit și
panificație, folosind materii prime obținute în sectorul agricol,
sprijină acest sector.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea
Măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare
Submăsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de
competenţe”, Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 prin menţiunea
„asociație reprezentativă pentru unul dintre sectoarele naționale din care
face
parte
grupul
țintă”
se
înţelege
“o
organizaţie
profesională/interprofesională neguvernamentală din sectorul agricol în ale
cărei documente statutare se regăsesc obiective/activități privind
sprijinirea sectorului agricol”.
Prin urmare, patronatele române din industrie ale căror obiective/activități
aparțin domeniului agricol, patronate reprezentative ale sectorului de
morărit, panificație și produse făinoase pot fi eligibile în cadrul Apelului de
propuneri de proiecte nr.2/2016, cu respectarea criteriilor de eligibilitate
din Ghidul solicitantului.
Acest răspuns se aplică și pentru sindicate, federații sindicale precum și
confederații sindicale.
Vă rugăm să confirmați faptul că în cazul abordării curriculei se Cursurile de formare profesională (5 zile, însumând 40 ore de instruire) vor
vor atinge toate cele 4 pachete/capitol pe fiecare submăsură acoperi toate domeniile de formare menționate în Ghidul solicitantului
6.1 și 6.3, indiferent de zona de desfășurare a activităților pentru accesarea Măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi
proiectului, cu adaptarea pentru sepecificul zonei, eliminând acţiuni de informare, Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016, pe baza
domeniile de interes care nu se regăsesc în zonă/județ.
unei curricule, într-o proporție care va fi stabilită de către solicitant în
funcție de nevoile grupului țintă. Pentru obținerea punctajului, solicitantul
va adapta tematica în funcție de nevoile de formare profesională ale
grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de acoperire a
proiectului – de exemplu: prezentarea modalității de adaptare a tematicii
la grupul țintă (fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor
6.1 și 6.3), competențele profesionale dobândite urmând să fie în acord cu
aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.
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Având în vedere faptul că grupul țintă este format din fermieri
și beneficiari de sprijin ai submăsurilor 6.1 și 6.3, vă rugăm să
puneți la dispoziție numărul și repartizarea pe județe ai
beneficiarilor de sprijin ai submăsurilor 6.1, 6.3.
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În cadrul Anexei 3 la Ghidul solicitantului, Formularul de Cerere
de finanțare se solicită informații privind contul deschis la
Bancă/Trezorerie; vă rugăm să precizați dacă este necesară
deschiderea unui cont distinct pentru fiecare proiect depus și
dacă acesta va fi deschis atât de solicitant cât și de fiecare
partener implicat.
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Vă rugăm să clarificați dacă proiectele aferente Apelului nr.2
se vor depune până la data de 10.01.2017, ulterior având loc
perioada de evaluare a acestora sau vor fi evaluate pe măsură
ce vor fi primite (respectându-se data limită de depunere)?

Propunerile de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr. 2/2016
Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai submăsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul submăsurii 1.1 Sprijin pentru formarea
profesională şi dobândirea de competențe se depun în perioada 10.10.2016 –
10.01.2017. Acestea vor fi evaluate ulterior datei de 10.01.2017.
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Va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este corecta si
nu exista nicio conditionalitate privind locatia spatiului pentru
sustinerea actiunilor de formare a fermierilor si aceasta se
poate afla si in alt judet decat cel pentru care se depune
Cererea de Finantare, cu respectarea aspectelor privind
derularea cursurilor mentionate in Ghidul solicitantului.

Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru
PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat în
perioada 10.10.2016 – 10.01.2017 Apelul de propuneri de proiecte nr.
2/2016 Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de
sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 pentru depunerea Cererilor de Finanţare
aferente submăsurii 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea
de competențe. Apelul de propuneri de proiecte este lansat la nivel
național cu alocare județeană. Locația pentru susținerea acțiunilor de
formare a fermierilor trebuie să se afle în județul unde se depune cererea
de finanțare.

Referitor la beneficiarii de sprijin ai submăsurilor 6.1, 6.3 menționăm că,
aceștia se regăsesc în bazele de date ale AFIR iar DGDR AM PNDR va proceda
la solicitarea către AFIR a informațiilor referitoare la numărul și
repartizarea pe județe a acestor beneficiari. Aceste informații vor fi
postate pe site-ul www.madr.ro-dezvoltare rurală-implementare PNDR
2014-2020-măsura1.
Este necesară deschiderea unui cont distinct pentru fiecare proiect depus.
Contul se deschide în Sistemul Trezoreriei Statului (în cazul în care
solicitantul/partenerii sunt publici) sau la instituţii financiar bancare (în cazul
în care solicitantul/partenerii sunt privați). Partenerii au obligația prin
Acordul de parteneriat să notifice Liderul de parteneriat cu privire la datele
de identificare ale contului.
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In vederea fundamentarii cat mai corecte si exacte a Bugetului
proiectului va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este
corecta si sumele aferente elaborarii suportului de curs se vor
regasi detaliate in categoria de cheltuieli a Cap. I Cheltuieli cu
personalul proiectului si pot fi exprimate prin cuantificarea
numarului de zile ale expertului/ lor care elaboreaza suportul
de curs inmultit cu maxim valoarea plafonului corespunzatoare
tipului de cheltuiala din Anexa 11 la Ghidul solicitantului.
Avand in vedere Ghidul Solicitantului, Cap. 2.7 Criteriile de
selectie pentru acordarea sprijinului, sectiunea „In cazul
parteneriatelor din care fac parte si o asociație reprezentativă
pentru unul dintre sectoarele naționale din care face parte
grupul țintă, o instituție de învățământ sau un institut de
cercetare, punctajul suplimentar va fi acordat in situatia in
care partenerii respectivi vor desfasura cel putin una din
următoarele activități: elaborarea suporturilor de curs,
susținerea cursurilor de formare profesională”, va rugam sa ne
confirmati ca intelegerea noastra este corecta si persoana
implicata in elaborarea suportului de curs nu trebuie sa
indeplineasca aceleasi conditii de eligibilitate precum
formatorii implicati in procesul de sustinere a cursurilor de
formare profesionala si este suficient ca aceasta sa dovedeasca
experienta profesionala relevanta in acord cu tematica
suportului de curs.
Avand in vedere informatiile prezentate in Ghidul
Solicitantului, Cap. 2.3 Grupul tinta, va rugam sa ne confirmati
ca intelegerea noastra este corecta si:
a.
Persoanele incadrate in categoria de grup tinta a)
fermieri pot fi si persoane care nu au beneficiat de sprijin prin
intermediul fondurilor europene (de ex: SAPARD, PNDR), cu
respectarea conditionalitatilor referitoare la demonstrarea

Înțelegerea dumneavoastră este corectă.

Persoana implicată doar în elaborarea suporturilor de curs nu trebuie să
îndeplinească aceleași condiții de eligibilitate valabile pentru formatorii
implicați în procesul de susținere a cursurilor de formare profesională.

Înțelegerea dumneavoastră este corectă pentru puntele a. și b. Referitor la
punctul c. privind beneficiarii de sprijin ai submăsurilor 6.1, 6.3 menționăm
că, aceștia se regăsesc în bazele de date ale AFIR iar DGDR AM PNDR va
proceda la solicitarea către AFIR a informațiilor referitoare la numărul și
repartizarea pe județe a acestor beneficiari. Aceste informații vor fi
postate pe site-ul www.madr.ro-dezvoltare rurală-implementare PNDR
2014-2020-măsura1. În cadrul Ghidului solicitantului aferent Apelului de
propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în
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apartenentei la grupul tinta (CI, document care sa ateste
dreptul de folosinta sau de proprietate a exploatatiei);
b.
Pentru demonstrarea faptului ca participantii la
cursurile realizate prin proiectul propus nu au mai participat la
alte cursuri de formare profesionala derulate prin M1 sau prin
alte programe cu finantare nerambursabila, pe aceeasi
tematica este suficient ca participantii la curs sa depuna o
declaratie pe propria raspundere ca nu au mai participat la un
curs gratuit pe aceeasi tematica;
c.
DGDR AM PNDR / AFIR va pune la dispozitia
beneficiarului, inca din momentul demararii proiectului, o baza
de date cu un numar de fermieri din grupul tinta (fermieri,
beneficiari de sprijin ai sub-masurilor 6.1 si 6.3) suficient
pentru indeplinirea obiectului si indicatorilor stabiliti prin
proiect.
Avand in vedere lipsa unor specificatii exacte in Ghidul
Solicitantului privind departajarea proiectelor cu punctaj
maxim (100 puncte) si departajarea proiectelor cu punctaj egal
si aceleasi rezultate obtinute prin aplicarea criteriilor de
departajare CD 1 si CD 2 mentionate in Ghidul Solicitantului,
cap. 2.7 Criterii de selectie pentru acordarea sprijinului
(pagina 29), va rugam sa ne spuneti care va fi rezultatul
selectiei in cazul:
a.
depunerii a doua sau mai multe cereri de finantare cu
punctaj maxim (100 puncte), pentru acelasi judet, in conditiile
in care un proiect/ mai multe proiecte se adreseaza unui numar
de 250 de persoane si altul/e unui numar de 100 persoane si
b.
depunerii a doua sau mai mai multe cereri de finantare
cu punctaj egal si aceleasi rezultate obtinute prin aplicarea
criteriilor de departajare CD 1 si CD 2, pentru acelasi judet, in
conditiile in care un proiect/ mai multe proiecte se adreseaza

special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 nu este specificat faptul
că MADR va pune la dispoziția beneficiarilor din cadrul Apelului menționat,
baze de date cu fermieri.

În situația în care două sau mai multe chiar și după aplicarea criteriilor de
departajare îndeplinesc același punctaj se va selecta proiectul care are
durata de implementare cea mai mică.

unui numar de 250 de persoane si altul/e unui numar de 100
persoane;
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Avand in vedere Ghidul Solicitantului, Cap. 2.9 Valoarea
eligibila a proiectului, sectiunea „Pana la finalizarea
proiectului este obligatorie instruirea a minimim 70% din
numarul de persoane stabilite pentru proiectul propus. In cazul
in care nu se va instrui minim 70% din numarul de persoane
stabilit pentru proiectul propus contractul va fi reziliat cu
recuperarea integrala a sumelor platite”, va rugam sa
confirmati ca unui proiect care se adreseaza instruirii unui
numar de 100 de persoane si reuseste instruirea a doar 70
dintre acestia nu i se va aplica corectia financiara si/ sau
rezilierea contractului cu recuperarea integrala a sumelor
platite.
Va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este corecta si
pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate privind
informarea si publicitatea referitoare la proiect realizate in
conformitate cu prevederile Regulamentul UE nr. 808/2014
este suficient ca beneficiarul:
sa afiseze pe site (site-ul proiectului si/sau site-ul
beneficiarului) o scurta descriere a operațiunii și sprijinul
acordat operațiunii, inclusiv scopurile și rezultatele sale,
evidențiindu-se sprijinul financiar din partea Uniunii;
sa realizeze si aplice cel puțin un model de afiș cu
informații despre operațiune (dimensiune minimă A3),
evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc
ușor vizibil publicului.

Până la finalizarea proiectului este obligatorie instruirea a minimum 70%
din numărul de persoane stabilit pentru proiectul propus. În cazul în care
din numărul de 100 de persoane propus de dumneavoastră se reușește
instruirea a 70 dintre acestea nu se vor aplica corecții financiare, respectiv
nu se va rezilia contractul. Menționăm că, valoarea eligibilă a proiectului
va fi direct proporțională cu numărul de persoane instruite prin proiect.

Menționăm că răspunsul a fost formulat în cadrul Apelului de propuneri de
proiecte nr.1/2016 și postat pe site-ul www.madr.ro la secțiunea
dezvoltare rurală, implementare PNDR 2014-2020, măsura 1.
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Va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este corecta si, Toate documentele menționate trebuie depuse în original.
in lipsa unor specificatii exacte, urmatoarele documente
mentionate in Ghidul Solicitantului, Capitolul 5 Informaţii utile,
punctul 5.1 Lista documentelor necesare pentru depunerea CF,
după caz, pot fi depuse in copie cu mentiunea "conform cu
originalul", semnate de reprezentantul legal al solicitantului :
„Declarații de disponibilitate pentru toți experții
formatori implicați în proiect”;
„CV-uri care prezintă semnătura și numele în clar ale
formatorilor si ale cadrelor didactice din care să reiasă
experiența similară”;
„Declaraţia
pe
propria
răspundere
că
solicitantul/partenerul deţine sau se angajează să asigure
capacitatea tehnică necesară (Anexa 5)”;
„Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă
faptul că solicitantul nu se află în procedură de insolvenţă,
faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau
suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii
similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de
legislaţia sau de reglementările naţionale (se va completa
Anexa 4)”;
„Acord de parteneriat”, Anexa 2”.
In Ghidul Solicitantului, Cap. 2.6 Criterii de eligibilitate pentru Înțelegerea dumneavoastră este corectă.
acordarea sprijinului, EG 4: Solicitantul dispune de personal
calificat, propriu sau cooptat sunt mentionate urmatoarele
documente
justificative
necesare
pentru
verificarea
eligibilitatii:
Pct. 4. Copie după diploma de licență a fiecărui expert
formator, cu respectarea specializărilor activităților aferente
susținerii cursurilor derulate prin proiect;

Pct. 6. CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar
ale formatorilor si ale cadrelor didactice din care să reiasă
experiența similară în cel puțin un proiect;
Pct. 7. Adeverință/certificat/orice alt tip de document
asimilat care să ateste participarea experților formatori, în
ultimii trei ani, la o formă de instruire (cursuri, conferințe,
seminarii, simpozioane, etc.) în domeniul de activitate pentru
care sunt propuși în proiect [...].
a.
Va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este
corecta si specializările activităților aferente susținerii
cursurilor derulate prin proiect mentionate la pct. 4 se refera
la oricare din domeniile Agronomie, Ingineria si protectia
mediului, Horticultura, Silvicultura, Inginerie si management in
agricultura si dezvoltare rurala, Ingineria produselor
alimentare, Zootehnie, Contabilitate, Marketing, Management
si alte domenii similare celor mentionate);
b.
Va rugam sa confirmati ca intelegerea noastra este
corecta si si domeniul de activitate pentru care sunt propuși în
proiect, mentionat la pct. 7 se refera la oricare din domeniile
mentionate la punctul a. sau domenii similare;
c.
Va rugam sa confirmati ca experiență similara in cel
putin un proiect, mentionata la pct. 6 poate fi demostrata prin
participarea ca si formator/cadrul didactic in proiecte care au
vizat formarea profesionala in oricare din domeniile
mentionate la punctul a. sau domenii silimare;
De asemenea, va rugam sa ne clarificati daca un proiect poate
fi echivalent cu un contract de formare profesionala sau cu un
curs de formare profesionala.
d.
Va rugam sa ne confirmati ca intelegerea noastra este
corecta si cursul de 5 zile (40 de ore) poate fi sustinut integral,
pe baza suportului de curs unic, de catre un singur formator,
respectand conditiile de eligibilitate.
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Mentionam ca tematica va fi adaptata la nevoile de formare
profesionala ale grupului tinta din teritoriu, in functie de aria
de acoperire a proiectului.
Avand in vedere Anexa 14 la Ghidul Solicitantului - Fișa de Înțelegerea dumneavoastră este corectă.
verificare a criteriilor de selecţie:
Criteriul de selectie 1.2. Curricula identifică şi dezvoltă
concepte specifice domeniului de instruire, reflectate în
exemple practice;
Criteriul de selectie 4.1. Proiectul adaptează şi
detaliază tematica generală stabilită la nevoile grupului ţintă
dintr-un anumit teritoriu în funcţie de aria de cuprindere
zonală a proiectului.
Va rugam sa ne confirmati ca intelegerea noastra este corecta
in interpretarea urmatoarelor aspecte:
a.
Curricula reprezinta un singur document care va detalia
tematica din Anexa 1 la Ghidul Solicitantului - Nevoi de formare
profesională;
b.
Curricula va contine informatii legate de toate cele 4
capitole din Anexa 1 la Ghidul Solicitantului - Nevoi de formare
profesională si pentru obtinerea punctajului la criteriul de
selectie 4.1 este suficient sa se prezinte modalitati de adaptare
a tematicii si alocarii orelor nevoile grupului tinta din judetul
pentru care se depune Cererea de Finantare si nu exista alte
conditionalitati specifice;
c.
Avand la baza curricula ce contine cele mentionate la
punctul anterior, va rezulta un singur suport de curs;
d.
In baza suportului de curs se va sustine un singur curs la
nivelul judetului respectiv, la care vor participa toti membrii
grupului tinta al proiectului;
e.
Exemplele practice incluse in curricula presupun
activitati practice desfasurate in sala de curs sub
supravegherea trainerului (de exemplu: aplicatii practice si
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studii de caz) si nu implica deplasarea participantilor in afara
salii de curs;
Având în vedere faptul că în cadrul Apelului de propuneri de
proiecte nr. 2 formarea profesională se adresează atât
fermierilor, dar în special beneficiarilor de sprijin ai
submăsurilor 6.1,6.3 vă rugăm să ne transmiteți, orientativ,
procentul acestora în raport cu numărul total al fermierilor
instruiți în cadrul prezentului apel.
Vă rugăm să ne comunicați dacă APIA va pune la dispoziția
solicitanților care vor semna contracte de finanțare pentru
furnizarea serviciilor de formare profesională prin Apelul nr. 2,
baza de date la nivel de județ cu beneficiarii de plăți FEGA,
inclusiv a datelor de contact.

În cadrul Ghidului solicitantului aferent Apelului de propuneri de proiecte
nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de
sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 nu este specificat procentul beneficiarilor de
sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3. în raport cu numărul total al fermierilor
instruiți în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte.
În cadrul Ghidului solicitantului aferent Apelului de propuneri de proiecte
nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de
sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 nu este specificat faptul că APIA va pune la
dispoziția beneficiarilor din cadrul Apelului menționat, baze de date cu
beneficiarii de plăți FEGA.

Instituțiile de învățământ superior sunt eligibile ca solicitanți? 1-2 În conformitate cu punctul 2.2 din Ghidul solicitantului pentru
Instituțiile de învățământ superior pot depune aplicații accesarea Măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de
individual?
informare Submăsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi
dobândirea de competențe” Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016
Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai
sub-măsurilor 6.1 și 6.3, „beneficiari eligibili sunt entități publice sau
private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție descrise la punctul 2.6,
care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca
de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de
cercetare, institute și stațiuni de cercetare, etc.”
Prin urmare, menționăm că instituțiile de învățământ superior pot fi
eligibile și pot depune aplicații, individual, în cadrul Apelului de propuneri
de proiecte nr.2/2016, cu respectarea criteriilor de eligibilitate EG1-EG8
din Ghidul solicitantului.
La cursurile de formare profesională de scurtă durată (5 zile = La cursurile de formare profesională organizate prin prezentul Apel de
40 ore) pot participa fermieri și beneficiari de sprijin ai propuneri de proiecte pot participa fermieri precum și beneficiari de sprijin
măsurilor 6.1 și 6.3 indiferent de specificitatea domeniului de ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, indiferent de specificitatea domeniului de
activitate agricolă pe care o desfășoară, având în vedere că activitate agricolă. Subliniem ca aceste cursuri de formare profesională (5
Ghidul vizează cele 4 teme generale: tehnologii agricole, zile însumând 40 ore de instruire) vor acoperi toate domeniile de formare
standarde
comunitare,
diversificarea
activităților
și menționate în Ghidul solicitantului, într-o proporție care va fi stabilită de
către solicitant în funcție de nevoile grupului țintă.
managementul general al fermei?
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Cele 3 mese/zi/cursant și 2 coffeebreak pot fi asigurate la Cele 3 mese/zi/cursant și cele două coffeebreak-uri (cafea/ceai, apă
locația de instruire prin apelarea la o firmă de catering (în cazul minerală/plată, patiserie dulce/sarată) pot fi asigurate la locația de
instruire prin apelarea la o firmă de catering, cu respectarea plafoanelor
nostru în cadrul universității)?
maxime pentru cheltuielile de masă realizate în cadrul proiectului,
plafoane cuprinse în Anexa 11 la prezentul Ghid.
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Cazarea pentru participanți este obligatorie? Participanții la Se va asigura cazarea participanților, maximum 5 nopți, în structuri de
cursuri pot beneficia de servicii de cazare indiferent de primire turistică cu funcțiune de cazare, transport de la domiciliu la locaţia
de instruire şi retur, după caz (se vor deconta cheltuielile de transport ale
distanța dintre locul de domiciliu și locația de instruire?
participanţilor), respectiv de la locația de cazare la locaţiile de instruire și
retur, cu respectarea plafoanelor maxime pentru Cheltuieli de cazare și de
transport în cadrul proiectului, plafoane cuprinse în Anexa 11 la prezentul
Ghid, în funcție de opțiunile fermierilor.
Reprezentantul legal al solicitantului este obligatoriu și Reprezentantul legal al solicitantului nu este obligatoriu să îndeplinească
managerul de proiect?
funcția de manager de proiect.
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În conformitate cu Anexa 12 managerul de proiect, În conformitate cu Anexa 12, personalul implicat în implementarea
formatorii/cadre didactice și personalul administrativ implicat proiectului este denumit “expert”.
în proiect sunt asimilați expertului și trebuie să nominalizez
persoanele și funcția în cadrul proiectului?
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Cadrele didactice implicate ca experți în implementarea Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în
proiectului vor avea contracte individuale de muncă cu proiect:
Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract
universitatea?
individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în
care este eligibilă plata salariilor acestora. In acest caz, acești experți sunt
exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv
costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului
angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie
plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.
Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate în baza unor
contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza
pe bază de factură. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către

bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul
respectiv (PFA sau II).
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Universitatea pentru implementarea proiectului va avea un Este necesară deschiderea unui cont distinct pentru proiect în Sistemul
cont bancar sau de trezorerie separat? Acesta va fi inițiat Trezoreriei Statului (în cazul în care solicitantul/partenerii sunt publici) sau
la instituţii financiar bancare (în cazul în care solicitantul/partenerii sunt
înainte de contractarea proiectului?
privați). Acest cont va fi deschis anterior semnării contractului de
finanțare. De asemenea, partenerii au obligația prin Acordul de parteneriat
să notifice Liderul de parteneriat cu privire la datele de identificare ale
contului.
Pentru derularea activităților se asigură sume în avans?
Pentru derularea activităților nu se asigură sume în avans.
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Universitatea va susține toate cheltuielile generate de Subliniem că plățile se vor efectua pe baza cererilor de plată depuse de
implementarea proiectului și după aceea vor fi decontate?
beneficiar și autorizate de către Autoritatea Contractantă, în conformitate
cu Instrucţiunile de plată pentru cheltuielile efectiv realizate, atât de
solicitant cât și de parteneri.
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Cheltuielile eligibile pot fi efectuate prin procedură de În conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice,
achiziție directă?
art.7 alin.(5) ”Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA,
este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”.
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Care sunt tipurile de cheltuieli eligibile care implică procedură În conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, Art.
de achiziție prin licitație?
7 alin (1) „Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică
în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a
căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât
următoarele praguri valorice:
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru
de lucrări;
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b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
produse şi de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru
de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice,
prevăzute în anexa nr. 2”.
De asemenea, Art. 69 alin (1) din Legea menționată mai sus prevede că
„Autoritatea
contractantă
atribuie
contractele
de
achiziţie
publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare
sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea
procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă”.
Vă recomandăm să consultați site-ul www.afir.ro, secțiunea Acasă >>
Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> ACHIZIȚII beneficiari privați
PNDR.
Există un număr minim sau maxim de cursanți impus pentru Proiectul se va adresa instruirii unui număr cuprins între 100 și 250 de
organizarea cursurilor?
persoane din grupul țintă. Proiectele vor avea o valoare de maxim 106.250
euro și un cost pe persoană, pe zi de instruire de maxim 85 euro. Un proiect
trebuie să se adreseze unui număr minim de 100 de persoane. Până la
finalizarea proiectului este obligatorie instruirea a minimum 70% din
numărul de persoane stabilit pentru proiectul propus. În cazul în care nu se
va instrui minimum 70% din numărul de persoane stabilit pentru proiectul
propus contractul va fi reziliat cu recuperarea integrală a sumelor plătite.
Se pot organiza pe perioada proiectului mai multe sesiuni de Da, pe perioada proiectului se pot organiza mai multe sesiuni de informare.
formare? De exemplu: 5 sesiuni a câte 20 cursanți în perioade În cadrul fiecărei grupe de formare profesională vor fi pregătiţi un număr
de maxim 28 de fermieri, cu respectarea legislației în vigoare privind
diferite?
metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a
adulților, respectiv Ordinul comun MMSF nr.353/2003 și MECT nr.
5202/08.10.2003 cu modificările și completările ulterioare.
Este impusă o formă minimă de școlarizare pentru ca Nu este impusă o formă minimă de școlarizare.
participanții să poată fi eligibili pentru cursurile de formare?
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Adeverințele cadrelor didactice trebuie să ateste disciplinele Cadrele didactice vor prezenta adeverință prin care se dovedește că este
didactic
la
nivelul
învățământului
superior
–
pe care acestea le predau sau le-au predat în învățământul cadru
asistent/lector/conferențiar/profesor universitar și care să ateste
superior?
vechimea în muncă şi disciplinele pe care le predau.
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Conform cap.2.6, Criterii de eligibilitate- EG4 , se vor depune
ca documente justificative: „CV-uri care prezinta semnatura si
numele in clar ale formatorilor si ale cadrelor didactice din care
sa reiasa experienta similara in cel putin un proiect”. Va rugam
sa ne spuneti ce se intelege prin „experienta similara in cel
putin un proiect” in cazul cadrelor didactice care predau in
prezent in sistemul de invatamant superior discipline din
domeniul de activitate pentru care sunt propusi in proiect.
Lucrarile de licenta/stagiile de practica ale studentilor
coordonate de cadrele didactice se pot incadra la „experienta
similara in proiect” ?
Criteriul EG 5: Solicitantul dovedește experiență anterioară
relevantă în proiecte de formare profesională, se referă la
instituție în ansamblu sau la formatorii din proiect?
Universitatea organizează numeroase cursuri de formare
profesională, acestea pot fi luate în calcul? Proiectele POSDRU
pot fi luate în calcul pentru acest criteriu?
Există un grafic pentru rapoarte intermediare de activitate?
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Suportul de curs se depune cu celelalte documente?

36

Pentru cadrele didactice care predau discipline din domeniul de activitate
pentru care sunt propuși în proiect nu se verifica experienta similara in cel
putin un proiect.

In ceea ce privește EG5, acesta se referă la solicitantul care aplică, așa cum
este definit în Ghidul solicitantului, și nu la formatorii din proiect.
Proiectele POSDRU pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea acestui criteriu.

Ghidul solicitantului nu prevede un grafic pentru rapoartele intermediare
de activitate.

Suportul de curs va fi elaborat pentru susținerea cursurilor în funcție de
curricula prezentată în Cererea de finanțare.
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Curricula cursului va cuprinde doar
principale abordate de fiecare formator?

aspectele/temele Cursurile de formare profesională (5 zile însumând 40 ore de instruire) vor
acoperi toate domeniile de formare menționate la punctul 2.1 Prezentare
din Ghidul solicitantului, într-o proporție care va fi stabilită de către
solicitant în funcție de nevoile grupului țintă. Cursurile de formare
profesională se vor realiza pe baza unei curricule iar pentru obținerea
punctajului, solicitantul va adapta tematica în funcție de nevoile de
formare profesională ale grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție
de aria de acoperire a proiectului – de exemplu: prezentarea modalității de
adaptare a tematicii la grupul țintă (fermieri, în special beneficiari de
sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3), competențele profesionale dobândite
urmând să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației
vizate pentru sprijin.
În situația în care nu identificăm beneficiari ai măsurilor 6.1 și În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte este obligatorie
6.3 putem instrui doar fermieri?
formarea grupului țintă din fermieri, precum și beneficiari de sprijin ai
sub-măsurilor 6.1 și 6.3.
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Pe parcursul implementării pot fi angajați noi formatori?

Formatorii pot fi înlocuiți în baza unei justificări și cu menținerea criteriilor
de eligibilitate și de selecție din Ghidul solicitantului.
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Vă rugăm să ne precizați dacă o asociație reprezentativă pentru
unul din sectoarele naționale din care face parte grupul țintă,
care este înființată în ianuarie 2016, este eligibilă pentru a
participa la acest apel, în calitate de partener.
În cazul în care aceasta este eligibilă, care sunt documentele
pe care le poate depune pentru a verifica îndeplinirea condiției
de eligibilitate EG 6 – Solicitantul dispune de capacitate tehnică
și financiară necesare derulării activităților specifice de
formare profesională.

Un partener este considerat eligibil în cadrul Apelului menționat anterior,
dacă îndeplinește toate condițiile de eligibilitate enumerate la punctul
2.6.1 Dispoziții privind partenerii din Ghidul solicitantului pentru accesarea
Măsurii 1 - „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”,
Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de
competențe”, Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016.
Prin urmare, o asociație reprezentativă pentru unul din sectoarele
naționale din care face parte grupul țintă, care este înființată în ianuarie
2016, nu este eligibilă în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr. 2/2016,
în calitate de partener, având în vedere neîndeplinirea condiției de
eligibilitate EG 6 – Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară
necesare derulării activităţilor specifice de formare profesională.
Pentru verificarea capacității tehnice, în cazul partenerului persoană
juridică de drept privat cu/fără scop patrimonial, acesta va depune
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Declaraţia pe propria răspundere că partenerul deţine sau se angajează să
asigure capacitatea tehnică necesară (Anexa 5) iar pentru capacitatea
financiară vor fi prezentate situaţiile financiare înregistrate la
Administraţia Financiară- bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi
n-2 (după caz), unde n este anul 2015. Se verifică faptul că media
veniturilor pentru anii n, n-1 şi n-2 este minim 50% din valoarea activităților
asumate de acesta prin Acordul de parteneriat.
Va rugam sa confirmati faptul ca un solicitant/partener este Confirmăm faptul că un solicitant/partener este considerat eligibil din
considerat eligibil din punct de vedere financiar doar in functie punct de vedere financiar doar în funcție de nivelul veniturilor totale din
de nivelul veniturilor totale din anii mentionati in ghidul anii menționați în Ghidul solicitantului, fără a se ține seama de felul în care
solicitantului, fara a tine seama de felul in care acesta a acesta a finalizat anii financiari respectivi.
finalizat anii financiari respectivi.
Prin formularea „pentru încheierea contractelor de finanțare, cifra de
afaceri/veniturile pentru anii n, n-1, n-2 trebuie să fie cel puțin egală cu
50% din valoarea cumulată a activităților asumate de acesta prin toate
acordurile de parteneriat semnate în cadrul M1, în cazul în care aplică în
parteneriat”, se înțelege media cifrei de afaceri/veniturilor rezultată la
nivelul anilor menționați. Precizăm că acest calcul se aplică în situația în
care o entitate juridică, în calitate de solicitant sau partener în mai multe
proiecte este selectată pentru implementarea mai multor proiecte în cadrul
M1, iar la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va fi
realizată o verificare a capacității financiare necesare implementării
tuturor proiectelor. Verificarea va lua în calcul inclusiv toate proiectele
contractate, aflate în derulare la momentul contractării.
Va rugam sa ne precizati daca cheltuiala cu Taxa pe Valoare Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) nu este eligibilă pentru proiectele aferente
Adaugata este sau nu eligibila prin proiect.
Apelului de propuneri de proiecte nr.2/2016, Formare profesională pentru
fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

Va rugam sa confirmati faptul ca prin formularea “pentru
încheierea
contractelor
de
finanţare,
cifra
de
afaceri/veniturile pentru anii n, n-1, n-2 trebuie să fie cel puţin
egală cu 50% din valoarea cumulată a activităţilor asumate de
acesta prin toate acordurile de parteneriat semnate în cadrul
M1, în cazul în care aplică în parteneriat” se intelege suma
cifrei de afaceri/veniturilor rezultata la nivelul anilor
mentionati.

„Adeverinta/certificat/orice alt tip de document asimilat care
sa ateste participarea expertilor formatori, in ultimii trei ani,
la o forma de instruire (cursuri , conferinte, seminarii,
simpozioane etc. ) in domeniul de activitate pentru care sunt
propusi in proiect.” Aceste documente sunt necesare si in cazul

În conformitate cu condiția de eligibilitate EG 4 Solicitantul dispune de
personal calificat, propriu sau cooptat aferentă Ghidului solicitantului
pentru accesarea Măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi
acţiuni de informare, submăsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională
şi dobândirea de competențe”, Apel de propuneri de proiecte nr.2/2016,

cadrelor didactice care predau in prezent in sistemul de Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai
invatamant superior discipline din domeniul de activitate sub-măsurilor 6.1 și 6.3, „solicitantul va propune un număr de experți
formatori considerat de către acesta necesar pentru implementarea cu
pentru care sunt propusi in proiect ?
succes a activităţilor proiectului și a căror specializare corespunde
activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect, ce urmează
a fi desfășurate de către aceștia”.
Pentru verificarea acestei condiții de eligibilitate, toți experții formatori,
inclusiv cadrele didactice care predau în sistemul de învățământ superior
discipline din domeniul de activitate pentru care sunt propuse în proiect,
vor
depune
o
serie
de
documente
printre
care
și
„Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat care să ateste
participarea experților formatori, în ultimii trei ani, la o formă de instruire
(cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) în domeniul de activitate
pentru care sunt propuși în proiect sau declarație prin care se obligă ca
experții formatori să urmeze acest tip de instruire menționat anterior, în
domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect, formă de
instruire ce trebuie finalizată până la semnarea contractului de finanțare”

