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CLARIFICARE 

 
cu privire la depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului de propuneri 

de proiecte aferent Ghidului solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.1. 

„Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe”, 

prin utilizarea costurilor unitare standard 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.1. 
„Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe” prin utilizarea costurilor 
unitare standard, aprobat prin Ordin de ministru nr. 584/29.12.2017, pag.17: 
 

   Furnizorii de formare profesională declarați eligibili și incluși în „Registrul furnizorilor 

eligibili de servicii de formare profesională”, din contul on-line accesează formularul Cerere 

de finanțare pe care îl vor completa  și în care se vor regăsi informații privind: 

    

 titlul proiectului; 

  domeniile pentru care poate organiza cursuri de formare profesionala cu decontarea 

prin utilizarea costurilor unitare standard si modulele/pachetele aferente; 

 aria geografică de desfășurare (județ/județe); 

 perioada și durata cursului; 

 numărul de participanți propuși prin proiect; 

 locația desfășurării cursurilor. 

 
  Conform prevederilor cap. 5 Contractarea, subcap. 5.1 Prevederi generale privind 

etapa de contractare din cadrul Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 
1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” prin utilizarea 
costurilor unitare standard, aprobat prin Ordin de ministru nr. 1310/14.08.2018 și postat pe 
site-ul www.afir.info: „Un solicitant poate să deruleze cursuri de formare profesională în 
județe diferite numai în baza unor cereri de finanțare diferite.” 

 
  Având în vedere faptul că sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul 

apelului de propuneri de proiecte derulat prin intermediul  platformei on line, gestionată de 
către AFIR, este continuă și se va închide la epuizarea valorii alocate acestei sub-măsuri din 
PNDR 2014-2020, precum și faptul că un solicitant poate depune mai multe cereri de 
finanațare în cadrul apelului menționat, fiecare Cerere de finanțare va fi depusă pentru un 
singur județ și  va cuprinde instruirea fermierilor din județul respectiv. 
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