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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
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 
 

ÎNTREBĂRI și RĂSPUNSURI 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual 
 

Nr. 
crt. 

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI 

1. Referitor la Criteriul 4, Subcriteriul „Sunt incluse prevederi privind 
conformitatea cu principiul DNSH/obligațiile solicitantului de asumare a 
angajamentului privind respectarea principiului” de a nu prejudicia în mod 
semnificativ” pentru fiecare dintre obiectivele de mediu identificate în cadrul 
componentei, precum și modalitatea de respectare a acestora și de 
transmitere a tuturor datelor necesare verificării acestor angajamente cu 
măsuri concrete care depășesc perioada obligatorie de minimum 15 ani –  
 
Contractul de lucrări cuprinde măsuri privind respectarea obligațiilor 
prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant 
Harm” (DNSH)”, cele 10 puncte se acordă doar în cazul in care există contract 
de lucrări semnat și care conține prevederi privind conformitatea cu principiul 
DNSH sau se acordă și în situația în care nu există un contract de lucrări 
semnat, dar în cererea de finanțare sunt menționate explicit prevederi 
conforme cu principiul DNSH, care vor fi incluse in contractul de lucrări ce va 
fi încheiat în perioada de implementare a proiectului? 

 
Cele 10 puncte se vor acorda dacă sunt îndeplinite toate condițiile care demonstrează 
gradul avansat de maturitate al proiectului de infrastructură, respectiv anexarea 
contractului de lucrări semnat, care trebuie să conțină prevederi clare, de conformitate 
cu principiul DNSH, de construcție a clădirilor cu performanță energetică foarte ridicată. 
 
În plus,  trebuie sa fie anexate și: 

 documentația tehnico-economică faza SF  

 autorizația de construire obținută la data depunerii cererii de finanțare (PAC) 

 documentația tehnico-economică - faza PT. 

2. Conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ 
dual este specificat că operatorii economici, prin contractul de parteneriat, au 
obligația de a asigura pentru elevi și studenți o bursă, cel puțin la nivelul celor 
acordate din fonduri publice. Iar în Ghidul solicitantului, la pagina 23, este 
menționat că bursele pentru elevi vor avea obligatoriu valoarea de minimum 
400 lei pe lună/elev și vor fi oferite obligatoriu și direct elevilor pe toată durata 
școlarizării, din bugetul proiectului, de către UAT-ul partener în Proiect, 
aceasta fiind condiție de eligibilitate. 

Bursele pentru elevi vor avea obligatoriu valoarea de minimum 400 lei pe lună/elev și vor 
fi oferite obligatoriu și direct elevilor pe toată durata școlarizării, din bugetul proiectului, 
de către UAT-ul partener în Proiect, aceasta fiind condiție de eligibilitate, pentru 
consortiile care vor primi finanțare prin PNRR, deoarece prin intermediul schemei pentru 
angajatori nu sunt eligibile bursele elevilor.  
 
Aceasta excepție de la Metodologia de constituire a consorțiilor are scopul de a încuraja 
angajatorii să participe, în calitate de parteneri, la pilotarea consorțiilor de învățământ 
dual.  
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3. Investițiile de digitalizare și de dotare a atelierelor/laboratoarelor deținute de 
instituțiile de învățământ superior și a unităților de învățământ preuniversitar 
partenere în cadrul consorțiului, amplasate în afara campusului construit prin 
proiect, respectiv la sediile unităților partenere sunt eligibile pentru finanțare 
din acest grant? Precizăm faptul că aceste investiții sunt necesare pentru a 
moderniza infrastructura existentă a liceelor și a universităților implicate în 
proiect, astfel încât să se asigure un înalt nivel calitativ procesului didactic 
specific învățământului dual. 

Prin prezentul apel sunt finanțate investiții de digitalizare și dotare a Campusurilor de 
învățământ dual. 
 
Dotarea unor spații care nu sunt alocate campusurilor (laboratoare, ateliere, cabinete, 
săli pentru cursuri) poate fi realizată prin intermediul altor linii de finanțare care vor fi 
lansate prin alte apeluri PNRR. 

4. La pagina 16 din Ghidul solicitantului este precizat faptul că „infrastructura 
construită în cadrul proiectului va intra obligatoriu în patrimoniul comun al 
unităților de învățământ și al instituțiilor de învățământ superior partenere de 
stat.” Având în vedere că noul consorțiu propus este un parteneriat fără 
personalitate juridică, vă rugăm să clarificați ce presupune obligația ca 
infrastructura proiectului să intre în patrimoniul comun.  

Clădirile nou construite vor deveni proprietatea UAT-ului sau a universității de stat, în 
funcție de cine pune la dispoziția consorțiului terenul de minimum 20.000 m2.  
 
O condiție de eligibilitate a aplicației este prezentarea dovezii dreptului de proprietate 
sau dreptului de administrare asupra terenului de minimum 20.000 m2 de către UAT sau 
de către instituția de învățământ superior de stat. Nu sunt eligibile consorțiile care nu 
demonstrează în aplicație una din cele două situații descrise mai jos:  
Dreptul de proprietate, astfel cum trebuie dovedit, trebuie să fie, conform legii:  
- fie un drept de proprietate publică asupra terenului din domeniul public asupra căruia 
își exercită posesia, folosința și dispoziția statul sau UAT-urile,  
- fie un drept de proprietate privată asupra terenului din domeniul privat al instituțiilor de 
învățământ superior de stat acreditate. 

5. Referitor la cap. 1.7 din Ghidul solicitantului, valoarea maximă a finanțării unui 
proiect, astfel cum este prezentată la punctul b), respectiv de 21,12 mil. Euro, 
cuprinde sau nu valoarea eligibilă a TVA-ului? 

Valoarea maximă a unui proiect aferent unui Consorțiu este de 21,12 mil. Euro, fără TVA, 
valoare eligibilă PNRR. 
 
Doar valoarea schemei de minimis pentru angajatori, care este de maximum 200.000 
euro, include și val. TVA aferentă cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul schemei de 
minimis. 
 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi evidențiată distinct pentru toate tipurile de 
cheltuieli în bugetul proiectului. 

6. Referitor la modul de acordare a punctajului la criteriul de selecție „3.4. - 
Bugetul prevede contribuție/cofinanțare proprie a solicitantului/partenerilor; 
este precizat cuantumul contribuției/cofinanțării proprii, raportat la valoarea 
totală eligibilă a proiectului” având în vedere mențiunea „Contribuția proprie 
a beneficiarului, reprezentând cofinanțarea pentru care se acordă punctaj 
suplimentar, nu este eligibilă din fondurile PNRR”. Astfel, conform celor două 
mențiuni, ar rezulta că punctajul se calculează în funcție de raportul procentul 
dintre valoarea totală neeligibilă din cadrul proiectului, asumată de către 
parteneri prin acordul de parteneriat și valoarea totală eligibilă a proiectului, 
finanțată din fondurile PNRR.  

Contribuția proprie a beneficiarului, reprezentând cofinanțarea pentru care se acordă 
punctaj suplimentar, nu este eligibilă din fondurile PNRR și va fi calculată în afara 
bugetului proiectului.  
Cofinanțarea se va evidenția distinct în bugetul proiectului și nu va afecta plafoanele 
maxime aferente diferitelor linii de finanțare.  
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De exemplu, dacă valoarea totală a cheltuielilor neeligibile (cheltuieli de 
management, TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor finanțate din ajutor de 
minimis, alte cheltuieli încadrate pe neeligibil), este de 2.120.000 euro, iar 
valoarea totală eligibilă a proiectului este de 21.120.000 euro fără TVA, se va 
acorda un punctaj de 4 puncte (între 10% – 14,99% – 4 puncte)? 

7. Instituția de învățământ superior poate participa ca partener în 2 (două) sau 
mai multe consorții diferite? 

O instituție de învățământ superior poate fi lider de parteneriat sau partener în mai multe 
consorții organizate conform metodologiei de constituire a consortiilor.  

8. Referitor la grila de evaluare a calității proiectului aferentă apelului de 
proiecte in cadrul C15-I6 - Consorții regionale pentru învățământ dual, vă 
rugăm să ne lămuriți în următorul aspect:  
La criteriul 1, subcriteriul 1.1. este precizat: Proiectul implică un parteneriat 
regional. Parteneriatul regional menționat la acest subcriteriu se referă a 
actorii implicați în consorțiu (instituții de învățământ, UAT-uri, operatori 
economici) sau la proveniența grupului-țintă (elevi, studenți care provin din 
diferite județe ale regiunii)? 

Parteneriatul regional menționat la acest subcriteriu se referă la actorii implicați în 
consorțiu. Parteneriatele multiregionale pot include parteneri din diferite regiuni de 
dezvoltare, prin urmare implicit și grupuri-țintă multiregionale.  

 


