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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
Pilonul IV: Politici pentru noua generație 
Componenta C15: Educație 
 
 

Q&A nr. 3 (Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri) pentru apelul 
Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual 

 
 

1.  Care este perioada care trebuie luata in considerare la 
completarea sectiunii „Sprijin primit în prezent sau anterior din 
fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor 
financiare internaționale (IFI)”? 

36 de luni de la lansarea apelului.  
 
Informațiile care se completează la secțiunea ”Sprijin primit în prezent sau 
anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor 
financiare internaționale (IFI)” din Cerea de finanțare se corelează cu 
informațiile completate în Anexa 3 la Ghid – Declarație pe propria răspundere 
privind evitarea dublei finanțări. 

2.  Anexele 7-11 (pct. 18 din grila CAE) trebuie solicitate fiecaruia 
dintre partenerii universitatii (de exemplu cei 40 parteneri), in 
conditiile in care universitatea gestioneaza tot bugetul si 
constructiile vor fi ridicate pe terenul al carui proprietar este? 

Solicitantul, Liderul de parteneriat, desemnat prin Acordul de parteneriat 
pentru implementarea proiectului, va încărca în platforma electronică 
dedicată PNRR documentele solicitate, inclusiv declarațiile asumate de 
fiecare reprezentant legal al fiecărui partener din consorțiu, care beneficiază 
de finanțare în cadrul proiectului PNRR.  
Anexa 10: Notă de fundamentare a necesității și oportunității investiției 
pentru campus si Anexa 11: Nota conceptuală (model, conform HG 907/2016) 
se completează de către entitatea partenerială care beneficiază de bugetul 
aferent campusului care va fi construit, conform prevederilor legale aplicabile 
investiției. 

3.  Conform prevederilor Ghidului solicitantului, se înțelege că 
punctajul suplimentar va fi obținut ca urmare a cofinanțării de 
către beneficiar a cheltuielilor eligibile (așa cum sunt descrise în 
secțiunile 3.4.A, 3.4.B, 3.4.C) ce depășesc valoarea eligibilă 
nerambursabilă a proiectului, cheltuielile neeligibile fiind 

Contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului este considerată 
cofinanțare pentru care se acordă punctaj suplimentar. 
Acestea se vor menționa la categoria cheltuielilor neeligibile (pentru ca nu vor 
fi decontate din bugetul proiectului PNRR) in secțiunea buget, col 7, 8, 9 dar 
pentru activități din categoria celor eligibile prevăzute in ghid in secțiunile: 
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suportate de beneficiar fără a fi luate în calculul pentru punctajul 
suplimentar? 
 
 
 
 
 
 
Valoarea TVA pentru cofinanțarea beneficiarului (de ex.10% din 
cheltuielile eligibile) va fi suportată din bugetul de stat?  
Valoarea cofinanțării (10%), care înseamnă finanțarea 
suplimentară a unor cheltuieli eligibile, va fi încadrată în buget la 
cheltuieli eligibile suportate de Beneficiar, la cheltuielile 
neeligibile urmând a fi încadrate cheltuielile care nu fac parte din 
lista cheltuielile eligibile, așa cum sunt prevăzute în secțiunea 
3.4.D. - de ex. Management de proiect? 
La pag. 19 în Ghid, este specificat faptul că: ”Valoarea totală a 
contractului de finanțare poate depăși valoarea asistenței 
nerambursabile, în funcție de cuantumul sumei puse la dispoziție 
de Consorțiu (…)”. Totodată, la aceeași pagină se specifică faptul 
că ”Proiectele ale căror bugete depășesc plafoanele aferente 
liniilor de finanțare vor fi declarate neeligibile”. 

3.4.A. Cheltuieli aferente liniei de finanțare aferente GRANTURILOR PENTRU 
DEZVOLTAREA INVATAMANTULUI DUAL pentru structurile parteneriale, 
pentru susținerea procesului educațional din cadrul Consorțiului 
3.4.B. Cheltuieli aferente liniei de finanțare aferente investițiilor în 
infrastructură – construirea a minimum 10 campusuri profesionale integrate 
3.4.C. Cheltuieli aferente liniei de finanțare aferente digitalizării atelierelor de 

practică 
 
NU reprezintă cofinanțare cheltuielile menționate in ghid, la secțiunea 3.4.D. 
Cheltuieli neeligibile si nici cheltuielile de management. 
 
Cofinanțarea, care reprezintă de fapt contribuția proprie a entităților 
parteneriale, nu este eligibila (nu se decontează din PNRR), dar trebuie sa fie 
aferentă unor tipuri de cheltuieli eligibile. 
 
Depășirea bugetului peste plafonul maxim datorită cofinanțării nu afectează 
eligibilitatea proiectului, deoarece cofinanțarea (contribuția proprie) este o 
cheltuială care nu se decontează prin proiect dar care contribuie la atingerea 
scopului proiectului. 

4.  Valoarea maxima a unui proiect include TVA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect aferent unui 
Consorțiu este de 21,12 mil. Euro, însumând toate liniile de finanțare aferente 
granturilor, construcției campusurilor si respectiv digitalizării. Bugetul unui 
proiect trebuie să se încadreze în următoarele plafoane aferente fiecărei linii 
de finanțare, care se vor evidenția distinct în Cererea de finanțare, astfel:  
 
⇒ Linia de finanțare GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA INVATAMANTULUI 
DUAL - Valoare maximă alocată per proiect: 1,51 mil. Euro, din care 150.000 
euro reprezintă valoarea maximă dedicată operatorilor economici parteneri, 
conform Schemei de minimis, valoare care include si TVA ul,  
 
⇒ Linia de finanțare CAMPUSURI profesionale integrate, liceale și 
universitare- Valoare maximă alocată per proiect: 17,50 mil. Euro, fără TVA. 
 
⇒ Linia de finanțare DIGITALIZARE pentru fiecare structură partenerială nou-
creată-Valoarea totală a investiției: 2,11 mil Euro, fără TVA din care 50.000 
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În cazul în care TVA este eligibil (aferent unor cheltuieli eligibile, 
pentru entități neplătitoare de TVA), acesta se adaugă la 
valoarea maximă nerambursabilă fără TVA de 21,12 mil. Euro? 
sau TVA va fi cheltuială neeligibilă, chiar dacă este nedeductibil 
și asociat cheltuielilor eligibile? 

euro reprezintă valoarea maximă dedicată operatorilor economici parteneri, 
conform Schemei de minimis, care include si TVA ul. 
 
 ⇒ Schema de minimis pentru partenerii din proiect din categoria operatorilor 
economici, în valoare maximă de 200.000 euro/consorțiu, fără TVA, din care 
50.000 reprezintă investiție în digitalizare, valoare eligibilă PNRR, cu TVA 
inclusă. 
 
O parte din valoarea Schemei din minimis se scade din valoarea liniei de 
finanțare GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA INVATAMANTULUI DUAL, 
respectiv 150.000 euro cu TVA inclus, plus 50000 euro cu TVA inclus din 
valoarea liniei de finanțare DIGITALIZARE. 
 
Valoarea  de 21,12 mil euro include doar TVA ul aferent schemei de minimis.  
 
TVA nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile, nu este eligibil din PNRR dar 
se va deconta de catre ME, de la bugetul de stat. 

5.  Operatorii economici care au calitatea de autoritate 
contractantă trebuie să aplice legea în domeniul achizițiilor 
(Legea 98/2016 sau Legea 99/2016). În acest caz, achizițiile 
operatorilor cu calitatea de autoritate contractantă, beneficiari 
de minimis, se cumulează la nivelul consorțiului? Achizițiile 
operatorilor economici privați, care aplică prevederile 
Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați, beneficiari 
de minimis, se cumulează la nivelul consorțiului? Sau se 
consideră că fiecare contract de minimis va avea propriul plan de 
achiziții, separat în totalitate de planul de achiziții al partenerilor 
finanțați prin ajutor de stat? 

În cazul parteneriatului public-privat, se va aplica legea achizițiilor publice. 
Achizițiile se cumulează la nivelul întregului proiect, indiferent de entitatea 
care le va desfășura. 

6.  Cum se  calculeaza cuantumul contributiei/ cofinanțării proprii? 
 

Contributia proprie a beneficiarului /valoarea totala eligibila a proiectului  
(max 21,12 mil euro, valoare eligibila alcatuita din valoarea eligibila 
nerambursabila aferenta PNRR si TVA ul aferent schemei de minimis). 
 

 
 


