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Întrebări și răspunsuri 

Procedură selecţie parteneri în vederea depunerii și implementării PROIECTULUI PNRR 

Pilonul IV: Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație 

Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic 

superior 

Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 

minimum 10 campusuri profesionale integrate 

 

1) Întrebare: Ce document trebuie notat în anexe (de exemplu în Anexa 1, primul 

paragraf) unde scrie “document de înfiinţare” al firmei? 

Răspuns: 

În cadrul Anexei 1 – Scrisoarea de intenție privind Parteneriatul în cadrul Consorțiului, la 

paragraful “document de înfiinţare: ……………….......................................       [document       care       

dovedeşte înfiinţarea]” – va fi mentionat Actul constitutiv împreună cu Certificatul constatator al 

operatorului economic. 

 

2) Întrebare: Se acceptă semnătura digitală pe documentele care vor fi trimise în urma 

invitației dumneavoastră la proiect: PNRR-IV-C15-2022-I6? 

Răspuns: 

În conformitate cu prevederile Anunțului de selecție, secțiunea 7, operatorii economici interesați să 

participe la selecție vor depune documentele solicitate în plic/pachet sigilat, în două exemplare - un 

original și o copie, cu mențiunea "Participarea la un proiect finanțat din PNRR-IV-C15-2022 - I6" 

la registratura UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, cod poștal 

060042, până la data de 22.12.2022, ora 16:00. 

3) Întrebare: Din dorinta de a nu genera confuzie, aveti amabilitatea de a ne comunica 

daca discutăm despre Certificatul Constatator emis în baza legii 26/1990 sau 

Certificatul Constatator (cel care atesta autorizarea domeniilor de activitate la 

momentul infiintarii) emis în baza Art. 17, alin. (1), lit.(b) din legea 359/2004. 

Răspuns: 

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului și Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 

formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale 

şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 

persoanelor juridice, au fost abrogate la data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2022 din 22 iulie 
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2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu 

incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. 

 

În conformitate cu Anuntul de selecție, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului trebuie să ateste faptul că organizația nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are 

activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații, sau 

nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația și 

reglementările naționale în vigoare. De asemenea va rugam sa aveti în vedere faptul că prin 
documente suport, operatorul economic trebuie să realizeze și dovada: 

✓ desfășurării de activități de minimum 3 ani în domeniul vizat de Consorțiu pentru 

proiect și dovada rolului de angajator, respectiv de a angaja elevi/studenți 

formați/calificați în domeniul/domeniile său/sale de activitate; 

✓ din care să reiasă că sediul operatorului economic se află în regiunea București-

Ilfov sau în județele limitrofe. 

4) Întrebare: Cuantumul contributiei financiare propria asumate (minim 2 ani după 

finalizarea proiectului)” - Întrebarea este: suma respectivă este pe an pe student sau 

pe întreaga perioada aleasă?  

Răspuns: 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea 

consorțiilor regionale pentru învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea 1.6 “…… 

Constituirea Consorțiului se face cu respectarea prevederilor Metodologiei privind constituirea 

Consorțiilor pentru învățământ dual. Între partenerii Consorțiului se încheie un Contract de 

parteneriat pentru constituirea Consorțiului cu o durată de minimum 15 ani, prin care se 

organizează Consorțiul cu denumire proprie, formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de 

a participa la dezvoltarea învățământului profesional dual, cu rute complete, pentru calificări 

cerute pe piața muncii.  

Cele minimum 10 Consorții selectate vor fi sprijinite printr-o schemă de granturi pentru 

dezvoltarea învățământului dual, pe o perioadă de 3 ani școlari/universitari, între 1 septembrie 

2023- 30 iunie 2026, pentru a asigura condiții optime de formare profesională și pentru a oferi 

sprijin financiar procesului educativ din cadrul Consorțiilor. Se va acorda prioritate sprijinirii 

elevilor și studenților din învățământul secundar care provin din medii defavorizate, inclusiv 

romilor. Învățământul superior dual se organizează începând cu anul universitar 2024-2025, după 

autorizarea de funcționare provizorie acordată de ARACIS, conform proiectului noii legi a 

educației. “ 

 

De asemenea, în cadrul Anexei 1 - Criterii de evaluare pentru acordarea avizului de constituire a 

Consorțiilor pentru învățământ dual la Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru 

învățământ dual, punctul 3 (b) viii., se mentionează obligativitatea depunerii de către 

operatorul economic a unei Declarații de fidelitate în vederea respectării obligațiilor rezultate 

din Contractul de parteneriat (obligația de fidelitate pe o durata de minimum 5 ani).  
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Coroborand informațiile de mai sus, mentionam faptul că în cadrul Grilei de evaluare calitative a 

partenerului, exemplul de calcul al contribuției financiare asumate de către operatorul economic 

este calculat astfel: 2 ani rămasi (din cei minim 5 ani asumati prin declarația de fidelitate au fost 

diminuati cei 3 ani de proiect ) * min 1000 euro cost/student/elev * minim 30 studenti/elevi 

(asumati de către operatorul economic pentru a fi susținuti timp de minim 2 ani scolari/universitari 

de la finalizarea proiectului) = min. 60.000 euro – costul pe 2 ani de la finalizarea proiectului 

pentru un minim de 30 studenti/elevi susținuti de către operatorul economic. 

 

Costul de minim 1000 euro/student/elev cuprinde: acordarea de burse pentru elevi/studenți,  

asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi și studenți, pe perioadele de formare 

derulate la agentul economic, asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor și studenților pe 

parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic, angajarea cheltuielilor necesare 

pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de medicină a muncii și analize 

medicale obligatorii pentru elevi și studenți, angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere 

civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii 

practice la operatorul economic, pentru elevi și studenți, în funcție de domeniul de activitate. 

5) Întrebare:,,Din pag 12 a anuntului, Grila de Evaluare, punctul 3. “Gradul de 

fidelitate a operatorului economic…acesti ani se calculeaza din momentul semnarii 

proiectului si astfel include si perioada de dupa finalizarea proiectului? “ 

Răspuns: 

În cadrul Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru 

învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea 1.6, se precizează următoarele: “Cele 

minimum 10 Consorții selectate vor fi sprijinite printr-o schemă de granturi pentru dezvoltarea 

învățământului dual, pe o perioadă de 3 ani școlari/universitari, între 1 septembrie 2023- 30 iunie 

2026, pentru a asigura condiții optime de formare profesională și pentru a oferi sprijin financiar 

procesului educativ din cadrul Consorțiilor. Se va acorda prioritate sprijinirii elevilor și 

studenților din învățământul secundar care provin din medii defavorizate, inclusiv romilor. 

Învățământul superior dual se organizează începând cu anul universitar 2024-2025, după 

autorizarea de funcționare provizorie acordată de ARACIS, conform proiectului noii legi a 

educației. “ 

 

De asemenea, în cadrul Anexei 1 - Criterii de evaluare pentru acordarea avizului de constituire a 

Consorțiilor pentru învățământ dual la Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru 

învățământ dual, punctul 3 (b) viii., se mentionează obligativitatea depunerii de către operatorul 

economic a unei Declarații de fidelitate în vederea respectării obligațiilor rezultate din Contractul 

de parteneriat (obligația de fidelitate pe o durata de minimum 5 ani – 3 ani durata proiectului + 2 

ani de la finalizarea proiectului).  
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Coroborând informațiile de mai sus, UPB a considerat necesar ca operatorul economic urmat a fi 

evaluat în vederea selecției ca și Partener în cadrul Consorțiului, să fie eligibil pentru selecție, însă, 

să i se acorde punctaj suplimentar doar în cazul în care acesta declară o perioadă de fidelitate de 

minim 6 ani (3 ani de proiect+3 ani după finalizarea proiectului) pentru menținerea ca și Partener 

în cadrul Consorțiului urmat a fi constituit.  

6) Întrebare: Pe cati ani se semneaza proiectul? 

Răspuns:  

În cadrul Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru 

învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea 1.6, se precizează următoarele: “Cele 

minimum 10 Consorții selectate vor fi sprijinite printr-o schemă de granturi pentru dezvoltarea 

învățământului dual, pe o perioadă de 3 ani școlari/universitari, între 1 septembrie 2023- 30 iunie 

2026, pentru a asigura condiții optime de formare profesională și pentru a oferi sprijin financiar 

procesului educativ din cadrul Consorțiilor.  

 

Astfel, Contractul de finanțare - Anexa 14 la Ghidul Solicitantului Program-pilot pentru 

dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, se încheie pe 

o durată de 3 ani. 

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru 

dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea 1.6 

“……Constituirea Consorțiului se face cu respectarea prevederilor Metodologiei privind 

constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual. Între partenerii Consorțiului se încheie un 

Contract de parteneriat pentru constituirea Consorțiului (Anexa 3 la Metodologia privind 

constituirea consorțiilor pentru învățământ dual) cu o durată de minimum 15 ani, prin care se 

organizează Consorțiul cu denumire proprie, formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de 

a participa la dezvoltarea învățământului profesional dual, cu rute complete, pentru calificări cerute 

pe piața muncii…..”. 

 

7) Întrebare: În Anexa 9 ce inseamna denumire anterioara? Am copiat si bolduit mai 

jos: Subscrisa 

(denumirea):____________________________________________________________

______, denumirea anterioară 

___________________________________________________________________. 

Răspuns:  

Documentul - MANDAT SPECIAL/ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru semnarea anumitor 

documente din Cererea de finanțare (dacă este cazul) – este un document creat de către Ministerul 

Educației și reprezintă Anexa 9 la Ghidul Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea 

consorțiilor regionale pentru învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6.  
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Putem doar presupune faptul că spațiul dedicat denumirii anterioare a subscrisei poate fi completat 

doar în cazul în care subscrisa a deținut o altă denumire, iar la momentul completării Anexei 9, 

denumirea subscrisei a fost modificată. 

 

8) Întrebare: Anexa 5 – calcul pret mediu formare - Calculul acesta este per an si pentru 

“* calculul se va realiza pentru 200 de elevi, respectiv 100 de studenți (indicatori 

minimi in cadrul Ghidului Solicitantului)” ? 

Răspuns:  

În cadrul Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru 

învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea 1.6, se precizează următoarele: „Fiecare 

Consorțiu este constituit, obligatoriu, din următoarele tipuri de entități, care fac parte din 

parteneriat: 

d) cel puțin un operator economic, la care se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru 

formarea și inserția absolvenților, de la nivel național sau european, pentru a sprijini angajatorii să 

joace un rol activ în domeniul formării profesionale a elevilor și a studenților. În acest caz, 

procedura de selecție trebuie sa fie transparentă, nediscriminatorie, suficient promovată, 

necondiționată, competitivă iar prețul de furnizare al serviciului de formare sa fie un criteriu 

determinant.” 

 

Astfel, UPB a respectat prevederile Ghidului solicitantului PNRR-IV-C15-2022-I6 și a adaugat  în 

cadrul procedurii de selecție, Costul mediu de formare ca și criteriu determinant. Acest cost a fost 

calculat per proiect, raportând activitățile eligibile ale operatorului economic regăsite la art. 7 în 

cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Programului-pilot pentru dezvoltarea 

consorțiilor regionale pentru învățământ dual la indicatorii minimi ai proiectului respectiv: 

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă/Consorțiu, respectiv la data finalizării 

proiectului – 200 și Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în 

parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în 

cadrul Consorțiului – 100. 

Menționăm faptul că UPB nu cunoaște numărul de elevi și/sau studenți care urmează să fie 

susținuți de către unul sau mai mulți operatori economici în cadrul proiectului, prin urmare acest 

calcul este orientativ, raportat la valoarea minimă a indicatorilor de atins în cadrul proiectului și 

va fi luat în considerare doar ca și criteriu de comparare între operatorii economici interesați de 

participarea la această procedură de selecție și de susținerea învățământului dual. 

Astfel, după finalizarea procedurii de selecție a partenerilor, în constituirea 

parteneriatului/consorțiului ne vom raporta la numărul de elevi și/sau studenți asumați de către 

operatorul economic în Anexa 1 la prezenta procedură (Scrisoare de intenție privind parteneriatul 

în cadrul Consorțiului).  

 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) 

 

 

6 
 

 
9) Întrebare: Dorim să ne oferiti câteva informatii cu privire la Criteriile de Selectie a 

participantilor, și anume dacă participantul este Fundație de Învățământ Superior și 

Cercetare cu sediul în Italia nu este eligibil? Fundația respectând toate celelalte 

criterii solicitate în anunț. 

 

 

Răspuns:  

În cadrul Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru 

învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea 1.6, se precizează următoarele: „Specificul 

regional al Consorțiului este asigurat prin respectarea obiectivelor de bază ale politicii de 

dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite în 

conformitate cu prevederile articolul 5 din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările 

ulterioare.” 

De asemenea, tot în cadrul Ghidului Solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor 

regionale pentru învățământ dual - PNRR-IV-C15-2022-I6, secțiunea Beneficiarii apelului, se 

precizează următoarele: “În cazul regiunii București - Ilfov, instituțiile de învățământ superior pot 

constitui consorții și cu entități eligibile din județele limitrofe.” 

Luând în considerare cele de mai sus, UPB a solicitat pentru îndeplinirea eligibilității, depunerea 

de către operatorul economic a documentelor statutare și a documentelor suport – din care să reiasă 

faptul că sediul operatorului economic se află în regiunea București-Ilfov sau în județele limitrofe.   

Astfel, în cazul în care sediul operatorului economic nu se află în regiunea București-Ilfov sau în 

județele limitrofe, acesta este declarat respins. 

 

 


