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Motive de respingere a cererilor de finanţare depuse în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

S-a constatat că deocamdată, în cadrul liniilor de finanţare lansate în
anul 2008 în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, au fost depuse proiecte bune, dar care au fost respinse datorită
câtorva greşeli frecvente. Acestea sunt următoarele:
- Cererea de finanţare conţine date de identificare ale solicitantului şi ale
partenerilor;
- Propunerea nu specifică modalitatea de evaluare a rezultatelor obţinute,
respectiv sursele de verificare a modificării situaţiei iniţiale ca urmare a
activităţilor preconizate a se desfăşura;
- Nu sunt specificate operaţiuni şi activităţi care să asigure continuarea,
valorificarea şi integrarea rezultatelor după finalizarea proiectului, din punct de
vedere financiar şi instituţional;
- Bugetul proiectului nu e detaliat şi justificat în mod adecvat, de asemenea,
anumite costuri sunt supraestimate în raport cu rezultatele aşteptate;
- Modalitatea de selecţie şi recrutare a persoanelor din grupurile ţintă este
neclară;
- Argumentarea relevanţei proiectului faţă de nevoile grupului ţintă nu se
bazează pe studii, analize statistice relevante sau modele de cursuri oferite în
alte ţări;

- Solicitantul menţionează proiecte anterioare fără a explica cum a valorificat
experienţa dobândită;
- Referirile proiectului la politicile şi strategiile europene şi naţionale în
domeniul sunt foarte generale;
- Activităţile proiectului se adresează unui grup extrem de redus, iar nevoile
acestui grup nu sunt identificate;
- Adecvarea activităţilor la nevoile grupului ţintă nu e clar prezentată;
- Cuantificarea grupului ţintă nu este clară;
- Abordarea temelor orizontale este foarte generală;
- Indicatorii proiectului nu contribuie la atingerea indicatorilor axei prioritare;
- Nu se regăsesc elementele de valoare adăugată;
- Activităţi care nu se bazează pe o analiză de nevoi;
- Solicitantul declară că va forţa structura grupului ţintă în momentul selecţiei,
în vederea asigurării unui procent de 60% femei (selecţia se bazează pe
apartenenţa la gen);
- Metodele propuse nu au un caracter inovativ;
- Nu sunt descrise scopul şi perspectiva parteneriatului;
- Nu e identificată locaţia desfăşurării anumitor activităţi şi nici motivele
alegerii locaţiei respective;
- Activităţi necorelate cu rezultatele;
- Nu se detaliază tematica ghidurilor şi a strategiilor;

- Solicitantul pune accent pe experienţa didactică şi academică a echipei de
implementare, în detrimentul competenţelor şi abilităţilor de managemnet;
-

La secţiunea Managementul proiectului solicitantul menţionează implicarea

unui număr nejustificat de experţi;
- Resursele prevăzute pentru implementarea proiectului nu sunt descrise clar,
relevant şi detaliat;
- Proiectul nu convinge că are sustenabilitate;
- Bugetul nu e prezentat detaliat, clar şi explicit (exprimările sunt aproximative
şi generale);
- Nu este prezentată modalitatea de coordonare a activităţilor partenerilor;
- Cererea nu e eligibilă conform criteriilor stabilite in Ghidul Solicitantului
pentru că grupul ţintă şi activităţile propuse nu sunt în concordanţă cu
condiţiile specifice ale DMI şi ale cererii de propuneri de proiecte;
- Proiectul conţine necorelări între descrierile Obiectivul priectului, Activităţi şi
Indicatori;
- Planificarea activităţilor evidenţiază acţiuni nesincronizate sau insuficient
explicate;
- Solicitantul propune cheltuieli insuficient justificate sau corelate cu graficul
activităţilor.
- Nu reiese o valorizare a resurselor alocate/descrise a fi alocate de către
solicitant, activităţilor proiectului;
- Nu e evident beneficiul proiectului;

-
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asigurarea de servicii contra cost pentru utilizatorii viitori, fără a cuantifica
reţeaua utilizatorilor sau costurile. Nu e clar dacă după încheierea finanţării,
soluţia sistemului de învăţare folosind conţinutul digital, devine integrată sau
complementară cu instrumentele utilizate anterior;
- Costurile aferente echipei de proiect nu sunt corelate cu activităţile;
- Grupurile ţintă nu sunt definite, descrise şi nici cuantificate clar în contextul
implementării

proiectului,

nu

se

realizează

descrierea

modalităţilor

de

identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor
aparţinând grupurilor ţintă.
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