
 
 

                                                                            

                                                                           O  R  D  I  N 

nr.1312 din 23.11.2021 

                                                                       pentru  modificarea 

 

Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice  „Educație nonformală în sistem outdoor”, aferent Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.3 

„Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din 

mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice“ și Obiectiv Specific 6.6. – „Îmbunătățirea 

competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 

educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive“, aprobat prin Ordinul ministrului 

investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021 

 

Având în vedere: 

 

- prevederile Decretului Președintelui României nr. 961 din 8 septembrie 2021 pentru desemnarea unui 

membru al Guvernului ca ministru interimar,  publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 

din 8 septembrie 2021; 

- dispoziţiile Deciziei prim-ministrului nr. 143/2021 pentru numirea doamnei Csilla Hegedüs în funcţia de 

secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 182 din 23 februarie 2021, 

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat în  

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

C(2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

105/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Ținând cont de prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

aprobată prin Legea nr.109/2021, 

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcției Generale Programe Europene Capital Uman nr:115271/23.11.2021,             

 

În temeiul prevederilor 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, INTERIMAR,  

emite prezentul 

ORDIN: 

 

Art. I. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice  „Educație nonformală în sistem outdoor”, aferent 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și 

competențe”, Obiectivul specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și 

de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 

aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice“ și Obiectiv 

Specific 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea 

promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive“, aprobat 

prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. La Capitolul  1. Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.4. Tipuri de solicitanți eligibili, 

paragraful: 

 

„În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, proiectele vor fi depuse în parteneriat, constituit din două sau mai multe 

entități din categoria celor mai sus menționate, în baza unui Acord de parteneriat, partenerii având înțelesul 

prevederilor de la secțiunea 4.1.2. Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare 

nerambursabilă prin POCU, din ghidul general Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-documentul-orientari-privind-

accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/ ”, 

 

va avea următorul cuprins: 

 

„În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, proiectele vor fi depuse în parteneriat, constituit din două sau mai multe 

entități din categoria celor mai sus menționate, în baza unui Acord de parteneriat, partenerii având înțelesul 

prevederilor de la secțiunea 4.1.2. Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare 

nerambursabilă prin POCU, din ghidul general Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-documentul-orientari-privind-

accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/  

N.B: În componența parteneriatului este obligatoriu să facă parte minim 3  instituţii de învăţământ 

(ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională  din care provin persoanele din 

grupul țintă. Prin excepție, în situația în care o instituție de învățământ cu personalitate juridică are în 

componență și unități de învățământ (ISCED 1-3) arondate (fără personalitate juridică), acestea pot fi 

implicate în implementarea proiectului, fiind cuantificate pentru respectarea condiției de a implica 

minim 3 instituții de învățământ. În situația cooptării într-un proiect a unităților de învățământ arondate, 

se va detalia în Cererea de finanțare în secțiunile Context, Justificare, Grup țintă și Activități previzionate 

implicarea unităților de învățământ arondate, iar Acordul de parteneriat se semnează exclusiv cu 

instituția de învățământ cu personalitate juridică ce are în componență unitățile de învățământ arondate 

implicate în activitățile proiectului”. 

 

2. La Capitolul  1. Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.8 Alocarea stabilită pentru 

apelul de proiecte, paragraful:  

 

 „Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte se vor implementa la nivel județean.” 

 

va avea următorul cuprins: 

 

„Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte se vor implementa la nivel local sau județean. 

Implementarea la nivel local sau județean este analizată exclusiv din prisma adresei instituțiilor de învățământ 

(ISCED 1-3) implicate în implementarea proiectului (inclusiv unități de învățământ arondate) din care provine 

grupul țintă al proiectului. ” 

https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-documentul-orientari-privind-accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/
https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-documentul-orientari-privind-accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/
https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-documentul-orientari-privind-accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/
https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-documentul-orientari-privind-accesarea-finantarilor-in-cadrul-programului-operational-capital-uman-2014-2020/


 

3. La Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării, subcapitolul 1.9. Valoarea minimă și maximă 

a proiectului, rata de cofinanțare, paragraful: 

 

„Valoarea totală a unui proiect este de minimum 101.000 euro si maximum 350.000 euro. 

Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei”. 

 

va avea următorul cuprins: 

 

„Valoarea asistenței financiare nerambursabile a unui proiect este de minimum 101.000 euro. 

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 350.000 euro. 

Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei”. 

 

 

4. La Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării, subcapitolul 2.2 Eligibilitatea cheltuielilor, 

paragraful: 

 

 „Cheltuielile privind perfecționarea profesională a personalului didactic și de sprijin din grupul țintă (OS 6.6) 

nu vor putea depăși 6.750 euro. ” 

 

va avea următorul cuprins: 

 

„Cheltuielile privind perfecționarea profesională a personalului didactic și de sprijin din grupul țintă (OS 6.6) 

nu vor putea depăși 6.750 euro.  In calcularea plafonului de 6.750 euro sunt avute în calcul cheltuielile cu 

salarizarea lectorilor/formatorilor SAU cheltuielile cu serviciile de formare profesională in cazul în care 

activitatea de formare este externalizată de către liderul de parteneriat și cheltuielile cu serviciile de organizare 

de evenimente pentru derularea programelor de formare.  

Alte cheltuieli privind perfecționarea profesională a personalului didactic și de sprijin din grupul țintă pot fi 

eligibile, în măsura în care sunt necesare implementării proiectului și se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile 

din subcapitolul 2.2 Eligibilitatea cheltuielilor, dar nu intră în calcularea plafonului de 6.750 euro”. 

 

5. Anexa 1: Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității se modifică și se 

înlocuiește cu Anexa nr. 1 Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității la 

prezentul ordin. 

 

6. Anexa 2: Criterii de evaluare și selecție se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 Criterii de 

evaluare și selecție la prezentul ordin. 

 

Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe pagina de internet a 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene http://mfe.gov.ro în cadrul secțiunii „autorități de 

management”(http://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/anunturi/anunturi-autoritati-de-management/), cu 

indicarea clară a datei respective. 

 

Art. III. Direcția Generală Programe Europene Capital Uman va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  

 

 

 

 

 

p.  MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, INTERIMAR 

FLORIN-VASILE CÎȚU 

 

SECRETAR DE STAT 

CSILLA HEGEDÜS 

 

http://mfe.gov.ro/
http://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/anunturi/anunturi-autoritati-de-management/
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