Lista de probleme/propuneri Ghiduri POCU (4.1/4.2, Ghidul general, Helpdesk si AT, MySMIS2014+, alte pb)
Subiectul
discutiei

Referinta
Problema/clarificarea/sugestia
(Documentul
/Pagina/titlu
l/capitolul)
Ghidul 4.1 GS CS 4.1,
pagina 8, se mentioneaza ''Propunerile de
POCU
pagina 8 si
proiecte vor avea o abordare integrată în
pag 10
sensul că vor conține în mod obligatoriu
(element de eligibilitate proiect) subactivități aferente activităților 1-7 (1.3.
Tipuri de activități – din prezentul ghid),
respectiv pct. 3. activități/ sub-activități în
domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii
(sociale/ medicale/ medico-sociale) –
activitatea 4 (1.3. Tipuri de activități – din
prezentul ghid);'' dar care nu are
corespondent la pct 1.3. Tipuri de activități
– pagina 10, cum era de asteptat (La pct 1.3
Tipuri de activități nu se regăsesc distinct
activități in domeniul furnizării de servicii
sociale, medicale / medico sociale)
Ghidul 4.2 Ghidul POCU „Pentru cererile de finanțare care vizează
4.2. , pag.22 activitatea 1 – servicii educaționale este
POCU
obligatorie participarea în proiect, a unei
instituții publice de învățământ acreditate
din rețeaua națională (ISCED 0-2) din
județul de unde se află comunitatea
marginalizată”.
- Ce inseamna „participarea in proiect”?
Participarea in calitate de partener? Sau

Raspunsuri
posibile/sugestii

Raspunsuri MFE

La secțiunea 1.3 Tipuri de activități este
prevăzută activitatea 4 - Sprijinirea
dezvoltării/furnizării de servicii sociale/
furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul
centrelor comunitare integrate (medicosociale).

Conform Ghidurilor specifice OS4.1 și 4.2
este obligatorie participarea în proiect ca
partener a unei instituții publice de
învățământ acreditate
din rețeaua
națională (ISCED 0-2), în calitate de
partener.
De asemenea, facem precizarea că pentru
implementarea activității/ subactivităților
în domeniul educației, pot participa si alți
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participarea printr-un acord de colaborare
la activitatile proiectului, fara a fi partener
bugetat?

GS POCU
4.2.,pag.35,
Beneficiarii
eligibili

Autoritățile
publice
locale
cu
responsabilități în domeniu, în parteneriat
cu actori cu expertiză relevantă pentru
acțiunile selectate
ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză
relevantă pentru acțiunile selectate. Este
obligatorie participarea în proiect a cel
puțin a unei autorități publice locale din
unitatea administrativ teritorială vizată de
proiect, cu rol de solicitant/ partener,
aceasta reprezentând o condiție de
eligibilitate.
- Se considera ca fiind Autoritati ale
Administratiei Publice Locale: Consiliile
Locale, Primariile, Consiliul Judetean?
(conform Cap. V din Constitutie)

Sugestie: pe langa
clarificarea (CL sau
Primarii) de inclus si:
DJASPC, DLASPC, Dir
As Sociala, CJRAE ca
potentiali
parteneri/beneficiari

actori relevanți (de exemplu, ONG-uri, SCuri, etc) cu respectarea condiției de
eligibilitate, respectiv de a avea experiență
de minimum 6 luni în domeniul
activităților/ sub-activităților în care vor fi
implicati.
Conform
Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 - art. 20
”Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele
sunt unităţi administrativ-teritoriale în
care se exercită autonomia locală şi în care
se organizează şi funcţionează autorităţi
ale administraţiei publice locale”
Prin urmare, în accepțiunea ghidurilor
specifice autorităţi ale administraţiei
publice locale sunt: Consiliile Locale și
primăriile din comune, orașe/ municipii și
consiliile județene.

În ceea ce privește DJASPC, DLASPC,
Direcțiile de Asistență Socială, CJRAE aceste
entități pot participa la implementarea
operațiunilor în calitate de parteneri. În
conformitate cu prevederile Programului
Operational Capital Uman, pentru acest tip
de intervenții beneficiari pot fi: autorităţile
administraţiei publice locale și ONGuri

2

Anexa 3
Criterii de
evaluare si
selectie 4.2

Ghidul de
4.2, la pagina
41

Subcriteriul 1.5-puncteaza suplimentar
procente de etnie roma!!!! Ce logica are ca
pe 4.2 sa se forteze introducerea de GT
romi, cata vreme exista un apel si ghid 4.1
special dedicat? De ce nu se aplica aceasta
motivare suplimentara/optimizare pt alte
GT extrem de dezavantajate (de ex pers cu
dizabilitati, evident in procente mai mici)?
Cheltuieli
cu De introdus si “Taxele
taxe/abonamente/cotizații/acorduri/
de
autorizare
a
autorizații necesare pentru implementarea programelor
de
formare”

Spre deosebire de Ghidul Specific aferent
O.S.4.1, unde prezența in grupul tinta a
persoanelor de etnie roma este criteriu de
eligibilitate, pentru ghidul specific aferent
O.S.4.2, aspectul menționat se regăsește în
evaluare ca element de punctaj
suplimentar.
Sugestie respinsă
Conform POCU, pentru intervențiile
aferente OS 4.1 si 4.2 nu sunt eligibile
activitățile prin care se urmărește
autorizarea programelor de formare.
Acestea sunt eligibile in cadrul AP 6 – PI
10.iv.
Conform Ghidului specific
”furnizorii de formare
centrele de evaluare a
dobândite în sistem
informal trebuie să
conform legii”

profesională și
competențelor
non-formal și
fie autorizați

”furnizorii de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forței de
muncă trebuie să fie acreditați în
condițiile legii ”
De asemenea, conform orientărilor
generale, Partenerii naţionali sunt entități
legal constituite
în România, cu
personalitate juridică ce desfăşoară
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activităţi relevante în cadrul proiectului şi
au în obiectul de activitate/statut şi
activitatea/activităţile
din
cadrul
proiectului pentru care au rol de
parteneri;
Sublinem că partenerii trebuie să aibă
experiență de minimum 6 luni în activitățile
în care vor fi implicați (conform
metodologiei de evaluare și selecție
aprobata de Comitetul de Monitorizare)
Subcontractarea de activitati se realizează
numai de către solicitantul de finanţare, nu
şi de partenerul acestuia1. Fără a aduce
atingere regulilor expuse mai sus,
partenerii
pot
achizitiona
activități/subactivități suport (de ex.,
organizare evenimente, pachete complete
conţinând
transport
şi
cazare
a
participanţilor şi/sau a personalului
propriu,
sonorizare,
interpretariat,
tipărituri, hrana participanților, etc), dar nu
și activitățile relevante, pentru care au fost
selectați ca parteneri în baza expertizei în
domeniu.

1

Ȋn cazul în care legislaţia specifică din statele membre UE, de provenienţă a partenerilor transnaţionali, nu consideră ca fiind subcontractate cheltuielile aferente experţilor care, în baza formei de angajare, sunt
obligaţi să emită factură către partenerul transnaţional, aceste cheltuieli nu intră sub incidenţa acestui subcriteriu. Ȋn această situaţie, menţionarea în cererea de finanţare a referinţelor legislative aplicabile experţilor
partenerului transnaţional se va face conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului.
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Ghidul
general
POCU

pag.40 pct
4.3.5

Problema procentului de cheltuieli indirecte
de 15% din chelt salariale cu expertii nesubcontractatiincluderea
expertilor
support din EM conduce la imposibilitatea
asigurarii tuturor cheltuielilor

1. Trecerea EM la
chelt directe (cu limita
procentuala, ca in
POSDRU);
2.
Majorarea
procentului la 25 %
(ca la POC, H2020
etc).
3. Trecerea chelt de I
& P la directe

Mecanismul de decontare forfetară a
costurilor indirecte în procent de maxim
15% aplicat la valoarea costurilor directe
de personal, este prevăzut de regulamentul
general 1303*/2013 la art 68 alin 1 lit b
Totodată, conform ghidului CE privind
opțiuni simplificate privind costurile,
costurile indirecte sunt acele costuri pentru
care este dificil să se determine cu precizie
cuantumul care poate fi atribuit unei
activități
specifice
(cheltuieli
administrative, cheltuielile cu personalul
precum: costurile de management,
cheltuielile de recrutare, costurile aferente
serviciilor de contabilitate, etc)
Avand in vedere natura lor, cheltuielile de
informare si constientizare adresate
publicului larg sunt încadrate la costuri
indirecte.
Rugam clarificati pb auditului financiar al Specificarea auditului Conform prevederilor Ghidului General,
proiectelor- nu mai este obligatoriu, dar pe financiar ca si chelt cheltuielile cu auditul financiar nu mai sunt
toate fondurile si proiectele COM este obligatorie, la directe cheltuieli obligatorii solicitate de catre
obligatoriu- risc sistemic de corectii la POCU
AMPOCU.
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