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FONDURILE STRUCTURALE FONDURILE STRUCTURALE ŞŞI DE COEZIUNE I DE COEZIUNE 
20072007--20132013

CNSR CNSR şşi PO: i PO: îîn data de 1n data de 1 februarie  februarie 2007, pro2007, propunerea oficială a fost punerea oficială a fost 
transmisă Comisiei Europenetransmisă Comisiei Europene..

Obiectivul Obiectivul ““ConvergenConvergenţţăă””: 19,6 miliarde de euro.: 19,6 miliarde de euro.
Fondurile structurale: 12,6 miliarde de euro.Fondurile structurale: 12,6 miliarde de euro.
Fondul de coeziune: 6,5 miliarde euro.Fondul de coeziune: 6,5 miliarde euro.

Obiectivul Obiectivul ““Cooperare teritorială europeanăCooperare teritorială europeană””: 0,45 miliarde euro: 0,45 miliarde euro
CoCo--finanfinanţţare: 5 miliarde euroare: 5 miliarde euro

POS DRU: 18.1% din totalul Obiectivului de ConvergenPOS DRU: 18.1% din totalul Obiectivului de Convergenţţă al Fondurilor ă al Fondurilor 
Structurale: 3,476 miliarde euro (FSE) + 649 mil. euro (contribuStructurale: 3,476 miliarde euro (FSE) + 649 mil. euro (contribuţţia ia 
nanaţţionala) = 4,126 miliarde euroionala) = 4,126 miliarde euro
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

Obiectivul general al POS DRU:Obiectivul general al POS DRU:

Dezvoltarea capitalului uman Dezvoltarea capitalului uman şşi crei creşşterea terea 
competitivităcompetitivităţţiiii acestuia, acestuia, prin prin conectarea conectarea 
educaeducaţţiei iei şşi a i a îînvănvăţţăriiării pe tot parcursul viepe tot parcursul vieţţii ii cucu
piapiaţţa muncii a muncii şşi asigurarea de oportunităi asigurarea de oportunităţţi i spritesprite
pentru viitoarea participare a 850pentru viitoarea participare a 850..000 de 000 de 
persoane pe o piapersoane pe o piaţţă a foră a forţţei de muncă moderne ei de muncă moderne 
flexibile flexibile şşi incluzive.i incluzive.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

Obiective specifice:Obiective specifice:

� Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi 
continuă, inclusiv învăţământul superior şi cercetarea;

� Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 
la locul de muncă;

� Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;

� Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;

� Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în 
zonele rurale;

� Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;

� Facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la 
educaţie şi pe piaţa forţei de muncă.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

PriorităPriorităţţile avute ile avute îîn vedere pentru dezvoltarea resurselor umane, an vedere pentru dezvoltarea resurselor umane, aşşa cum a cum 
se poate vedea se poate vedea şşi din alocările financiarei din alocările financiare, sunt:, sunt:

Promovarea Promovarea îînvănvăţţării pe parcursul ării pe parcursul îîntregii vientregii vieţţi i şşi adaptabilitatea fori adaptabilitatea forţţei ei 
de muncă de muncă şşi a i a îîntreprinderilor (AP 2 ntreprinderilor (AP 2 şşi 3):i 3): 40%;40%;

Promovarea măsuriPromovarea măsurillor active de ocupare or active de ocupare pentru populapentru populaţţia inactivăia inactivă, , îîn n 
special pentru persoanele care trăiesc din economia de subzistenspecial pentru persoanele care trăiesc din economia de subzistenţţăă, tineri , tineri 
şşomeri omeri şşi i şşomeri de lungă duratăomeri de lungă durată, ca , ca şşii inserinserţţia pe piaia pe piaţţa fora forţţei de muncă ei de muncă 
şşi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile i incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (AP 4,5 (AP 4,5 şşi 6): i 6): 33%;33%;

EducaEducaţţie ie şşi formare profesională i formare profesională îîn sprijinul cren sprijinul creşşterii economice terii economice şşi i 
dezvoltării societădezvoltării societăţţii bazate pe cunoaii bazate pe cunoaşştere, tere, având ca obiectiv având ca obiectiv 
modernizarea sistemelor de formare profesională modernizarea sistemelor de formare profesională şşi educai educaţţie iniie iniţţială ială şşi i 
continuăcontinuă, inclusiv sus, inclusiv susţţinerea educainerea educaţţiei iei şşi cercetării i cercetării (AP 1): 22%;(AP 1): 22%;
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

Axa prioritară Axa prioritară 11 :  :  

Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere

Axa prioritară Axa prioritară 2:2:
Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Axa prioritară Axa prioritară 3 :3 :
Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a companiilor

Axa prioritară Axa prioritară 4: 4: 
Modernizarea serviciului public de ocupare

Axa prioritară Axa prioritară 5:5:
Promovarea măsurilor active de ocupare

Axa prioritară Axa prioritară 6:6:
Promovarea incluziunii sociale

Axa prioritară Axa prioritară 7:7:
Asistenţa tehnică
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AAP 1P 1 -- Educaţia şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării  
societăţii bazate pe cunoaştere

Domenii majore de intervenţie:
1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
2. Învăţământ superior de calitate;
3. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul educaţional şi de 

formare profesională;
4. Calitate în FPC;
5. Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

OperaOperaţţiuni indicative relevante:iuni indicative relevante:

Dezvoltarea Dezvoltarea şşi implementarea instrumentelor i implementarea instrumentelor şşi mecanismelor de i mecanismelor de 
îîmbunătămbunătăţţire a sistemului preire a sistemului pre--universitar, inclusiv acuniversitar, inclusiv acţţiuni inovative; iuni inovative; 
sussusţţinerea pentru furnizori inerea pentru furnizori şşi dezvoltarea personalului;i dezvoltarea personalului;
Dezvoltarea Dezvoltarea şşi implementarea sistemului de asigurare a calităi implementarea sistemului de asigurare a calităţţii ii îîn sistemul n sistemul 
prepre--universitar, inclusiv dezvoltarea resurselor umane universitar, inclusiv dezvoltarea resurselor umane şşi aci acţţiuni inovative;iuni inovative;
SusSusţţinere pentru dezvoltarea sistemului de inere pentru dezvoltarea sistemului de îîndrumare ndrumare şşi consiliere pentru a i consiliere pentru a 
crecreşşte performante performanţţele educaele educaţţionale ionale şşi rata de trecere;i rata de trecere;
SusSusţţinere pentru dezvoltarea inere pentru dezvoltarea şşi diversificarea educai diversificarea educaţţiei iei şşi formării i formării 
profesionale iniprofesionale iniţţiale;iale;
SusSusţţinere pentru inovare inere pentru inovare şşi pentru dezvoltarea de instrumente i pentru dezvoltarea de instrumente şşi i 
mecanisme pentru a mecanisme pentru a îîmbunătămbunătăţţi accesul la educai accesul la educaţţie ie şşi formare profesională i formare profesională 
iniiniţţială pentru toială pentru toţţi;i;
SusSusţţinere pentru dezvoltarea educainere pentru dezvoltarea educaţţiei antreprenoriale iei antreprenoriale şşi a spiritului civic i a spiritului civic 
activ;activ;
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

AP 2AP 2 -- Conectarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii

Domenii majore de intervenţie:
1. Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă;
2. Prevenirea şi corectarea părăsirii premature a şcolii; 
3. Acces şi participare la FPC.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

OperaOperaţţiuni indicative relevante:iuni indicative relevante:

Programe, scheme de Programe, scheme de îînvănvăţţare bazate pe muncă pentru elevi are bazate pe muncă pentru elevi şşi i 
studenstudenţţi;i;
Sprijin pentru parteneriate Sprijin pentru parteneriate îîntre ntre şşcoli/universicoli/universitătăţţi/ i/ îîntreprinderi;ntreprinderi;
Orientare, consiliere Orientare, consiliere şşi coaching,i coaching, care să sus care să susţţină trecerea de la ină trecerea de la 
şşcoală la viacoală la viaţţa activăa activă;;
Monitorizarea inserMonitorizarea inserţţiei tinerilor absolveniei tinerilor absolvenţţi pe piai pe piaţţa muncii;a muncii;
AcAcţţiuni inovative, cu scopul de a iuni inovative, cu scopul de a îîmbunătămbunătăţţi tranzii tranziţţia de la ia de la 
şşcoală la viacoală la viaţţa activăa activă;;
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AP 3AP 3 –– Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi 
a întreprinderilor

Domenii majore de intervenţie:
1. Promovarea culturii antreprenoriale;
2. Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru 

promovarea adaptabilităţii;
3. Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri 

sociali şi societatea civilă.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

OperaOperaţţiuni indicative relevante:iuni indicative relevante:

Creşterea conştientizării şi atitudinii pozitive cu privire la cultura 
antreprenorială;
Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne, în special 
pentru microîntreprinderi şi IMM-uri;
Promovarea formării profesionale pentru persoane care prezintă riscul 
de a părăsi prematur piaţa muncii;
Promovarea şi susţinerea formării profesionale în noile tehnologii, 
inclusiv ITC;
Dezvoltarea capacităDezvoltarea capacităţţii ONGii ONG--urilor de a susurilor de a susţţine ine şşi promova implicarea i promova implicarea 
civicăcivică::
ÎÎncurajarea parteneriatelor locale ncurajarea parteneriatelor locale şşi sociale pentru combaterea i sociale pentru combaterea 
fenomenului muncii la negru fenomenului muncii la negru şşi promovarea mijloacelor flexibile de i promovarea mijloacelor flexibile de 
organizare formală a munciiorganizare formală a muncii..
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

APAP 44 -- Modernizarea Serviciului Public de Modernizarea Serviciului Public de 
OcupareOcupare

Domenii majore de intervenţie
1.1. ÎÎntărirea capacităntărirea capacităţţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;ii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;

2.2. Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

OperaOperaţţiuni indicative relevante:iuni indicative relevante:

Dezvoltarea bazelor de date privind serviciile furnizate, locuriDezvoltarea bazelor de date privind serviciile furnizate, locuri de muncă  de muncă 

vacante vacante şşi angajatori;i angajatori;

Dezvoltarea serviciilor de asistenDezvoltarea serviciilor de asistenţţă adaptate ă adaptate şşi a unei abordări individuală a i a unei abordări individuală a 
şşomerilor;omerilor;

Dezvoltarea serviciilor de tip Dezvoltarea serviciilor de tip ““sselfelf--serviceservice””,,

Promovarea parteneriatelor cu serviciile publice de ocupare a StPromovarea parteneriatelor cu serviciile publice de ocupare a Statelor atelor 
Membre UE pentru a identifica Membre UE pentru a identifica şşi aplica bunele practici i aplica bunele practici îîn domeniu;n domeniu;

Analize, studii Analize, studii şşi previziuni privind piai previziuni privind piaţţa muncii;a muncii;

Dezvoltarea Dezvoltarea şşi implementarea unor instrumente adecvate de monitorizare i implementarea unor instrumente adecvate de monitorizare şşi i 
evaluare a impactului real a măsurilor active pe piaevaluare a impactului real a măsurilor active pe piaţţa fora forţţei de muncăei de muncă;;

Analize, studiiAnalize, studii, c, cercetări ercetări şşi previziuni privind piai previziuni privind piaţţa fora forţţei de muncăei de muncă, i, incluzând ncluzând 
problematica generală a muncii la negru sau a ocupării informaleproblematica generală a muncii la negru sau a ocupării informale;;

Instruirea personalului ANOFM;Instruirea personalului ANOFM;
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

APAP 55 –– Promovarea măsurilor active de  Promovarea măsurilor active de 
ocupareocupare

Domenii majore de intervenţie
1.1. Dezvoltarea Dezvoltarea şşi implementarea măsurilor active de ocuparei implementarea măsurilor active de ocupare;;
2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte dezvoltării resurselor umane şi ocuparea forţei 
de muncă.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

OperaOperaţţiuni indicative relevante:iuni indicative relevante:

SusSusţţinerea tuturor activităinerea tuturor activităţţilor privind măsuri active pe piailor privind măsuri active pe piaţţa fora forţţei de ei de 
muncămuncă;;
Măsuri pentru promovarea mobilităMăsuri pentru promovarea mobilităţţii ocupaii ocupaţţionale ionale şşi geografice a i geografice a 
forforţţei de muncă pentru a beneficia de toate oportunităei de muncă pentru a beneficia de toate oportunităţţile privind ile privind 
locurile de muncă existente locurile de muncă existente şşi pentru a crei pentru a creşşte coeziunea regionalăte coeziunea regională;;
Măsuri pentru o mai bună compatibilitate Măsuri pentru o mai bună compatibilitate îîntre aptitudinile ntre aptitudinile 
individuale, potenindividuale, potenţţialul educaialul educaţţional ional şşi profesional i profesional şşi oportunităi oportunităţţile de ile de 
pe piape piaţţa fora forţţei de muncăei de muncă;;
Scheme inovative Scheme inovative îîn vederea promovării ocupării pentru tineret n vederea promovării ocupării pentru tineret şşi i 
şşomeri de lungă duratăomeri de lungă durată;;
IntervenIntervenţţii pentru transferarea populaii pentru transferarea populaţţiei angajată iei angajată îîn economia de n economia de 
subzistensubzistenţţă ă îîn sectorul serviciilor.n sectorul serviciilor.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

APAP 66 –– PrPromovarea incluziunii socialeomovarea incluziunii sociale

Domenii majore de intervenţie:
1.1. Dezvoltarea economiei sociale;Dezvoltarea economiei sociale;

2.2. ÎÎmbunătămbunătăţţirea accesului irea accesului şşi participării grupurilor vulnerabile pe i participării grupurilor vulnerabile pe 
piapiaţţa muncii;a muncii;

3.3. Promovarea egalităPromovarea egalităţţii de ii de şşanse pe piaanse pe piaţţa muncii;a muncii;

4.4. IniIniţţiativele transnaiativele transnaţţionale pe o piaionale pe o piaţţa inclusivă a munciia inclusivă a muncii..
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

OperaOperaţţiuni indicative relevante:iuni indicative relevante:

Promovarea oportunităPromovarea oportunităţţilor de angajare ilor de angajare şşi de adaptare a persoanelor i de adaptare a persoanelor 
necalificate, cu disabilinecalificate, cu disabilitătăţţi i şşi a  persoanelor cu risc de excluziune socială i a  persoanelor cu risc de excluziune socială îîn n 
unităunităţţi ale economiei sociale;   i ale economiei sociale;   
Integrarea Integrarea îîn comunitate a grupurilor vulnerabile, cu risc de marginalizare n comunitate a grupurilor vulnerabile, cu risc de marginalizare 
prin formele economiei sociale;prin formele economiei sociale;
SusSusţţinerea parteneriatelor inerea parteneriatelor îîntre furnizorii de servicii sociale pentru a crentre furnizorii de servicii sociale pentru a creşşte te 
calitatea acestora;calitatea acestora;
Programe pentru dezvoltarea abilităPrograme pentru dezvoltarea abilităţţilor de bazăilor de bază, c, calificărilor alificărilor şşi formării i formării 
pentru grupurile vulnerabile;pentru grupurile vulnerabile;
Dezvoltarea unor programe specifice de formare pentru personalulDezvoltarea unor programe specifice de formare pentru personalul activ al activ al 
ONGONG--urilor urilor îîn domeniile incluziunii sociale;n domeniile incluziunii sociale;
SusSusţţinerea iniinerea iniţţiativelor tras iativelor tras -- nanaţţionale ionale şşi a parteneriatelor la nivel european i a parteneriatelor la nivel european 
pentru a crea o piapentru a crea o piaţţa inclusivă a fora inclusivă a forţţei de muncăei de muncă;;
Dezvoltarea serviciilor de Dezvoltarea serviciilor de îîngrijire pentru persoanele dependente.ngrijire pentru persoanele dependente.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

AAPP 77-- AsistenAsistenţţa tehnicăa tehnică

Domenii majore de intervenţie

1.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general Sprijin pentru implementarea, managementul general şşi evaluarea i evaluarea 
POS DRUPOS DRU;;

2.2. Sprijin pentru promovarea POSDRU Sprijin pentru promovarea POSDRU şşi comunicarei comunicare..
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

Organisme Intermediare pentru POSDRU

8 OI regionale subordonate MMSSF;
Ministerul Educaţiei si Cercetării;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Formării Profesionale; 
Fondul Român pentru Dezvoltare Socială;
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”

2007 - 2013

BeneficiariBeneficiari::

Şcoli, universităţi, centre de cercetare;
Structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
Furnizori acreditaţi de formare profesională;
Organizaţii ocupaţionale;
Camerele de Comerţ şi Industrie;
Sindicate şi patronate;
Agenţii de ocupare judeţene şi locale;
Autorităţi publice locale;
IMM-uri;
Asociaţii şi fundaţii;
Alte organisme active în domeniul economiei sociale (cooperative 
sociale, asociaţii de sprijin reciproc, organizaţii de voluntariat, 
organizaţii de caritate).
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AM POS DRUAM POS DRU

Se elaborează a doua versiune a Programului ComplementSe elaborează a doua versiune a Programului Complement::

�� Capitol tehnic.Capitol tehnic.
�� Se explică toate detaliile necesare pentru implementarea fiecăruSe explică toate detaliile necesare pentru implementarea fiecărui i 

domeniu major de intervendomeniu major de intervenţţie din cadrul POS DRU. ie din cadrul POS DRU. 
�� Beneficiari;Beneficiari;

-- grupuri grupuri ţţintăintă;;
-- criterii de eligibilitate criterii de eligibilitate şşi seleci selecţţie;ie;
-- buget;buget;
-- aspecte ale finanaspecte ale finanţţării ării îîncrucincrucişşate;ate;
-- scheme de ajutor de stat;  scheme de ajutor de stat;  

          -- principii orizontale aplicabile principii orizontale aplicabile: d: dezvoltare sustenabilă ezvoltare sustenabilă şşi egalitate de i egalitate de 
şşanse;anse;
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AM POS DRUAM POS DRU

PPrere--finanfinanţţareare: 20 : 20 –– 40%40%

Axele prioritare de la 1 la 5Axele prioritare de la 1 la 5:: 20%20%
Axa prioritară Axa prioritară 66:: 40%40% din valoarea totală a contractului din valoarea totală a contractului 
cu furnizorul.cu furnizorul.

CoCo--finanfinanţţareare::
pentru ONGpentru ONG--uri uri şşi autorităi autorităţţi publice: i publice: 

-- buget de statbuget de stat: 13%: 13%
-- contribucontribuţţie proprieie proprie: 2%: 2%

din costul total al costurilor eligibile.din costul total al costurilor eligibile.
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AM POS DRUAM POS DRU

Implementarea principiului: Implementarea principiului: ““primul venit, primul servitprimul venit, primul servit””..

ÎÎn prima etapă a procesului de selecn prima etapă a procesului de selecţţie a proiectelor se va verifica:ie a proiectelor se va verifica:
CompletenessCompleteness (checklist): (checklist): 
Verificările vor includeVerificările vor include: c: completarea corectă a formularului de aplicare ompletarea corectă a formularului de aplicare 
şşi transmiterea documentelor solicitate.i transmiterea documentelor solicitate.

TTestul de eligibilitateestul de eligibilitate (checklist):(checklist):
•• ConcordanConcordanţţa cu domeniile eligibile;a cu domeniile eligibile;
•• ÎÎncadrarea ncadrarea îîn orizontul de timp propus;n orizontul de timp propus;
•• ConcordanConcordanţţa activităa activităţţilor definite cu AP, DMI, apelul de proiecte;ilor definite cu AP, DMI, apelul de proiecte;
•• Dispun de resursele de coDispun de resursele de co--finanfinanţţare necesare;are necesare;
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AM POS DRUAM POS DRU

Evaluarea tehnicăEvaluarea tehnică
Grila de eligibilitateGrila de eligibilitate

1.Capacitatea 1.Capacitatea financiară financiară şşi operai operaţţionalăională::
-- Dispune aplicantul Dispune aplicantul şşi partenerii acestuia de experieni partenerii acestuia de experienţţa necesară a necesară îîn managementul de n managementul de 

proiect?proiect?
-- Dispune aplicantul Dispune aplicantul şşi partenerii acestuia de capacitatea managerială necesarăi partenerii acestuia de capacitatea managerială necesară?(incluzând ?(incluzând 

personal, echipamente personal, echipamente şşi capacitatea de a administra bugetul conform activităi capacitatea de a administra bugetul conform activităţţilor ilor 
propuse)propuse)

2.Relevan2.Relevanţţa:a:
-- Cât de relevantă este propunerea  Cât de relevantă este propunerea îîn raport cu obiectivele n raport cu obiectivele şşi una sau mai multe din i una sau mai multe din 

priorităpriorităţţile anunile anunţţului de proiecte?ului de proiecte?
3.Metodologia:3.Metodologia:
-- Sunt activită Sunt activităţţile propuse adecvate, practice ile propuse adecvate, practice şşi consistente i consistente îîn raport cu obiectivele n raport cu obiectivele şşi i 

rezultatele arezultatele aşşteptate?teptate?
--  Este satisfăcător nivelul de participare   Este satisfăcător nivelul de participare şşi implicare al partenerilor la aci implicare al partenerilor la acţţiunile propuse?iunile propuse?
-- Sunt integrate aspectele privind protecSunt integrate aspectele privind protecţţia mediului ia mediului şşi egalitatea de i egalitatea de şşanse?anse?
-- ConConţţine propunerea de proiect indicatori realiine propunerea de proiect indicatori realişşti  ti  şşi măsurabili i măsurabili îîn raport cu impactul n raport cu impactul 

preconizat al activităpreconizat al activităţţilor propuse?ilor propuse?
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Grila de eligibilitate Grila de eligibilitate (continuare)(continuare)

4. Sustenabilitatea:4. Sustenabilitatea:
-- Vor avea activită Vor avea activităţţile propuse un impact real asupra grupului ile propuse un impact real asupra grupului ţţintăintă??
-- Sunt durabile rezultatele preconizate pentru acSunt durabile rezultatele preconizate pentru acţţiunile propuse?iunile propuse?

5. Buget 5. Buget şşi raport costi raport cost--beneficiu:beneficiu:
-- Este satisfăcător raportul dintre costurile estimate Este satisfăcător raportul dintre costurile estimate şşi rezultatele ai rezultatele aşşteptate?teptate?
-- Sunt Sunt îîntrntr--adevăr cheltuielile propuse necesare pentru implementarea activiadevăr cheltuielile propuse necesare pentru implementarea activitătăţţilor? ilor? 
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http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsphttp://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp

amposdru@amposdru.mmssf.roamposdru@amposdru.mmssf.ro
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Vă mulVă mulţţumescumesc!!


