LISTA ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
„Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, AP 4/Prioritatea
de investiții 9 iv/Obiectiv specific 4.8
Nr.
Crt.

INTREBARE
1.

Consiliul Judetean X poate aplica in calitate de beneficiar
sau partener in cadrul acestui apel de propuneri de
proiecte?

2.

In conformitate cu Ghidul solicitantului in cadrul acestei
cereri de propuneri de proiecte vor fi finanțate proiecte cu
acoperire națională, de aceea va rog sa-mi spuneti daca in
cadrul unui proiect grupul tinta al acestuia trebuie sa faca
parte obligatoriu din cele 8 regiuni de dezvoltare sau sa aiba
adresabilitate catre o parte a acestora, in proportiile alocate
de ghid: pentru București-Ilfov 10% - regiune mai
dezvoltata, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate
90%. Concret, Consiliul Judetean Calarasi sau Spitalul
Calarasi poate aplica pentru un proiect care se adreseaza
doar Regiunii Sud-Muntenia sau e obligatoriu sa includa in
grupul tinta beneficiari din toate regiunile de dezvoltare,
inclusiv Bucuresti-Ilfov?

3.

In cadrul apelului Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea
nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul
medical, va rugam sa precizati cum anume se completeaza
Sectiunea Resurse Umane implicate in sensul urmator: va
rugam sa confirmati/infirmati/clarificati daca CV-urile
pentru manager proiect si coordonatori proiect ai
partenerului pot fi introduse ca upload de fisier pdf semnat
sau trebuie introdus defalcat in rubricatia specifica in
sistem. E obligatoriu sa fie introdus defalcat? e suficient si
eligibil administrativ sa fie introdus doar ca pdf semnat?

RASPUNS
În contextul prezentului apel de
proiecte, prin autorități publice se
înțelege autorități ale sistemului de
sănătate publică. Prin urmare,
Consiliul Județean nu este
solicitant/partener eligibil în cadrul
acestui apel. Pentru identificarea
autorităților ale sistemului de
sănătate publică, vă rugăm să aveți în
vedere legea 95/2006 cu modificările
și completările ulterioare, capitolul
“Autorități ale sistemului de sănătate
publică”.
In contexul acestui apel, vor fi
finantate proiecte care indeplinesc
cumulativ, pentru grupul tinta vizat,
urmatoarele conditii:
90% din totalul grupului țintă
trebuie să fie localizat în una sau mai
multe regiuni mai puțin dezvoltate
(Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru, Sud-Est și SudMuntenia);
10% din totalul grupului țintă
trebuie să fie localizat în regiunea
dezvoltată – București-Ilfov.
Astfel, acest apel de propuneri de
proiecte trebuie sa cuprinda grup
tinta atat din regiunea/regiunile mai
putin dezvoltate, cat si regiunea
dezvoltata (Bucuresti-Ilfov).
Managerul de proiect și
coordonatorii activităților
partenerului (angajati ai
partenerului) se nominalizează încă
din faza de depunere a cererii de
finanțare, prin completarea
secțiunilor relevante din formularul
cererii de finanțare. Se vor completa:
rol/ poziție în cadrul proiectului,
nume persoană, codul ocupației,

sunt necesare ambele formate pentru fiecare CV? Similar
rugam sa clarificati daca fisele de post pentru manager,
coordonatori partener dar si pentru celelalte roluri din
proiect pot fi incarcate ca pdf scanat sau este necesar sa fie
introduse defalcat in rubricile specifice ale aplicatiei.

4.

5.

6.

In cadrul POCU - Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.8
Imbunatatirea nivelului de competente al profesonistilor
din sectorul medical, la capitolul 1.7 din ghidul conditii
specifice, se mentioneaza ca persoanele eligibile pentru a fi
incluse in grupul tinta trebuie sa fie angajate intr-o institutie
publica care ofera servicii medicale /de sanatate publica si
sa fie implicat intr-unul dintre domeniile programelor
prioritare de sanatate. Ce inseamna aceasta implicare si
cum se demonstreaza? De ex medicii ginecologi sunt eligibili
ca fiind implicati in domeniul prioritar 1 Sanatatea femeii si
copilului?

Vă rugăm să ne spuneți în care categorie de cheltuieli
eligibile se încadrează subvențiile pentru participanții la
cursuri.
La punctul 1.7 Grupul țintă, categoria A cuprinde ”Personal
din instituții publice implicat în implementarea programelor
prioritare de sănătate”. Expresia ”personal implicat in
implementarea programelor” nu desemnează medici
specialisti care sunt angajați ai spitalelor. Totuși aceștia
indeplinesc simultan cele două condiții cerute la acesastă
categorie de grup țintă.

atribuții, fișă de post. – In formularul
MySMIS. Totodată, în acesta secțiune
se vor încărca în sistemul electronic
CV-urile în format Europass (format
.pdf semnat de titular pe fiecare
pagină) și documentele justificative
din care să reiasă experiența
profesională a experților menționați,
precum și calificările acestuia (în
format .pdf, semnate electronic),
evaluatorii putând evalua experiența
profesională relevantă a expertului
propus precum și calificările (studiile)
acestuia. Pentru restul pozițiilor se
vor completa următoarele informaţii:
rol/ poziția în proiect, codul ocupației
(se selectează din nomenclator) și se
va incarca fișa postului (una pentru
fiecare pozitie identica).
Pentru clarificarea domeniilor
prioritare de sanatate va rugam sa
consultati Strategia Nationala de
Sanatate 2014-2020. Calitatea de
grup tinta se demonstreaza prin
documente specifice de incadrare
într-o instituție publică care oferă
servicii medicale/ de sănătate
publică (ex. spital public, autoritate
de sănătate publică, institut sau
instituție medicală) si prin
documente prin care se atesta
specializarea in domeniul prioritar in
care activeaza.
Subventiile la cursuri nu reprezinta o
cheltuiala eligibila in cadrul acestui
apel de propuneri de proiecte.
Conform Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice, 1.7. Grup țintă, se
menționează:
“În cadrul prezentului apel de
proiecte, grupul țintă cuprinde
specialiștii implicați în furnizarea de
servicii medicale, după cum urmează
[…]” Grupul tinta cuprinde
specialistiti implicati in furnizarea de
servicii medicale – acestia sunt
reprezentati si de medici, asistente,
etc, daca indeplinesc cumulativ:

-o instituție
publică care oferă servicii medicale/
de sănătate publică (ex. spital public,
autoritate de sănătate publică,
institut sau instituție
medicală)
-unul
dintre domeniile programelor
prioritare de sănătate la nivel
național, regional, județean și local.
7.

Stagiile practice pot fi organizate si la nivel national sau
conditia obligatorie este sa fie organizate transnational?

8.

Stagiile de pregatire practica se pot organiza si in entitati
private sau exclusiv in institutii publice si centre
universitare?

9.

Solicitantul poate să ia grup-țintă din alte instituții cu care
să încheie un acord de colaborare fără ca aceste instituții să
fie partenere în proiect?

Persoanele din grupul tinta pot
participa la stagiile de practica atat
pe teritoriul Romaniei cat si in
oricare tara membra UE, cu conditia
respectarii conditiei de eligibilitate a
solicitantului si partenerilor.
In cadrul Ghidului Conditii Specifice
se menționează “NB Facilitarea
accesului instituțiilor medicale la
echipamentele
structurilor
de
diagnostic și cercetare din centrele
universitare de referință: acces la
infrastructură/
laboratoare/
echipamente (inclusiv instruire)/ baze
de date, se realizează în baza unui
parteneriat cu instituția medicală”.
Mai mult, se vor avea in vedere
prevederile
GS
CS
privind
parteneriatul eligibil din cadrul
acestui apel.
Ghidul Ghidul Solicitantului Conditii
Specifice nu prevede obligativitatea
de recrutare a grupului tinta in
stransa legatura cu un parteneriat,
prin urmare este posibila incheierea
unui acord de colaborare cu o
institutie care nu este partenera in
proiect si furnizarea de catre aceasta
din urma a grupului tinta. Vă rugăm
să aveți in vedere si “NB Facilitarea
accesului instituțiilor medicale la
echipamentele
structurilor
de
diagnostic și cercetare din centrele
universitare de referință: acces la
infrastructură/
laboratoare/
echipamente (inclusiv instruire)/ baze
de date, se realizează în baza unui

10.

Poate să depună o singură instituție proiect fără a avea
parteneri?

11.

Exista spitale publice care sunt subordonate Min
Transporturilor sau Min Apararii Nationale. Acestea sunt
eligibile ca si solicitanti sau parteneri?

12.

Pentru calculul cheltuielilor indirecte ca rata forfetara de
15% din costurile directe eligibile cu personalul, va rugam sa
ne indicati daca si catergoria de “CHELTUIELI CU
DEPLASAREA pentru personalul propriu si experti implicati
in implementarea proiectului” se incadreaza in costurile
directe eligibile cu personalul.
In Anexa 2 Criteriile de verificare a conformitatii
administrative si a eligibilitatii criteriul A2 pag. 5 prevede ca
“fiecare parteneriat creat astfel din aceleasi entitati va primi
finantare pentru un singur proiect in cadrul prezentei cereri
de propuneri de proiecte”. Va rugam sa ne indicati daca
aceleasi 2 institutii pot semna acorduri de parteneriat

13.

parteneriat cu instituția medical”.
In cadrul acestui apel nu este
obligatorie depunerea de proiecte in
parteneriat, insa trebuie sa aveti in
vedere indeplinierea conditiilor de
capacitate operationala si financiara
din Ghidul Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 si a conditiilor
prevazute in Ghidul Solicitantului
Conditii Specifice.
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca
Solicitanti eligibili pot fi:
Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății în
parteneriat cu actori relevanți (alte
autorități publice, universități, ONGuri relevante)
Autorități publice (inclusiv
cei din autoritățile de sănătate
publică, institutele şi instituțiile
medicale)
Autorități publice (inclusiv
cei din autoritățile de sănătate
publică, institutele şi instituțiile
medicale) în parteneriat cu actori
relevanți (alte autorități publice,
universități, ONG-uri relevante).
Acestia pot fi solicitanti sau
parteneri, in conditiile prevazute in
Ghidul Conditii Specifice, respectiv in
intelesul Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform
Ghidului
Orientari
Generale, cheltuielile directe de
personal nu includ cheltuieli aferente
transportului, cazării și diurnei,
respectiv hranei.
Ca regulă generală, o entitate cu
personalitate juridică nu poate
participa în mai mult de 5 proiecte
pentru fiecare cerere de propuneri
de proiecte, indiferent de calitatea sa
de partener sau solicitant – conform

14.

15.

16.

distincte si daca in virtutea acestor acorduri de parteneriat
Ghidului Orientări privind accesarea
distincte pot depune mai multe cereri de finantare pe apelul finanțărilor în cadrul Programului
4.8 de formare medicala.
Operațional Capital Uman 20142020.
Referitor la localitarea proiectului, in Anexa 4 "Instructiuni
Se vor bifa judetele care au legatura
orientative privind completarea cererii de finantare", la
directa cu locatia/locatiile de
pasul 6/29 este precizat faptul ca "In cazul in care proiectul
implementare a proiectului. La
se va implementa la nivel national, se vor selecta toate
momentul scrierii cererii de finantare
judetele" Prin urmare, in cadrul acestui apel in care
solicitantul si partenerii trebuie sa
acoperirea nationala este element de eligibilitate a
cunoasca locatiile de implementare a
proiectului, se impune bifarea tuturor judetelor la pasul 6?
proiectului.
Universitatea de Medicina si Farmacie Bucuresti se inscrie in Nu, deoarece nu este institutie
categoria de solicitati eligibili pt OS4.8. POCU "Alte instituții publica. Universitatea de Medicina si
care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la
Farmacie poate fi doar partener in
nivel național, regional, județean sau local".
cadrul apelului OS 4.8, conform
Ghidului Conditii Specifice.
O organizatie non-guvernamentala care a infiintat 5
Apelul de propuneri de proiecte
structuri de economie sociala la nivel national, in domeniul
”Formarea personalului implicat în
de ingrijire batrani la domiciliu si care a furnizat schimburi
implementarea
programelor
de bune practici cu personalul medical angajat in cadrul
prioritare de sănătate” vizează
acestor structuri, in strainatate, poate fi considerata
formarea personalului din instituțiile
partener eligibil (pt activitatea 2 din ghidul solicitantului
publice de sănătate implicat în
conditii specifice 4.8)?
implementarea
programelor
prioritare de sănătate la nivel
național şi local (nivel regional si
local) prin furnizarea de programe
de formare, participare la schimburi
de experiență/schimburi de bune
practici, inclusiv în contextul
acțiunilor
de
cooperare
transnaționale.
Programele de formare profesională
derulate în contextul sub-activității
1 “Derularea programelor de
formare
profesională
specific”
trebuie să fie creditate cu puncte
EMC (Educație Medicală Continuă conform Deciziei
nr.
67
din
09/12/2005 privind
stabilirea
sistemului de credite de educație
medicală continuă) de organisme
cu rol de reglementare a profesiilor
din domeniul medical respectiv.
De asemenea, vă rugăm să aveți in
vedere regulile de eligibilitate ale
solicitanților și partenerilor.

17.

Solicitantul sau partenerul, in calitate de furnizor de
formare medicala trebuie sa faca dovada acreditarii in
calitate de furnizor EMC la momentul depunerii cererii de
finantare? Nu se poate acredita pe parcursul derularii
proiectului?

18.

Este obligatorie constituirea unui parteneriat? Solicitantul
poate implementa acest proiect singur, fara a pierde
punctaj la evaluarea cererii?

19.

Grupul ţintă - "medicii de familie implicați în furnizarea de
servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor
prioritare de sănătate aflați în relații contractuale cu Casa
de Asigurări de Sănătate" nu sunt angajaţi într-o instituţie
publică de sănătate, ceea ce înseamnă că ei nu pot respecta
cumulativ cele 3 criterii menţionate la definiţia indicatorilor
(Anexa 1: Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare ghidul solicitantului – condiții specifice OS 4.8.) De
asemenea, nu tot personalul angajat într-un spital, implicat
într-unul dintre domeniile programelor prioritare de
sănătate, are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. În
acest sens, vă rugăm să clarificaţi dacă cele 3 criterii
menţionate sunt cumulative sau sunt aplicabile în funcţie de
tipul grupului ţintă, aşa cum este definit în Ghidul
Solicitantului.
O entitate care se organizează și funcționează, în baza legii
și a statutului, ca organizație profesională națională a
medicilor, fiind o instituție de drept public,
neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, are
personalitate juridică și este autonoma în raport cu orice
autoritate publică, exercitându-și atribuțiile fără
posibilitatea vreunei imixtiuni, iar ca autoritate publică și
profesională realizează atribuțiile prevăzute de lege in
anumite domenii specifice, este sau nu solicitant eligibil in
apelul mai sus mentionat.

20.

Conform Anexei 2: Criteriile de
verificare
a
conformității
administrative și a eligibilității, se
solicita, în cazul furnizorilor de
formare medical, dovada acreditării în
calitate de furnizor EMC.
Conform GS CS solicitanții eligibili
sunt (Ministerul Sănătății, Autorități
publice, inclusiv cei din autoritățile
de sănătate publică, institutele şi
instituțiile medicale) care pot aplica
singuri sau în parteneriat cu actori
relevanți (universităţi, ONG-uri, etc.),
cu condiția indepliniri condițiilor de
eligibilitate din ghid.
Evaluarea cererii de finantare se
realizeaza conform criteriilor de
evaluare si selectie, anexa la Ghidul
Conditii Specifice.
Conform
Ghidul
Solicitantului
Conditii Specifice la punctul 1.7.
sectiunea “Grupul țintă” este
menționat:
1. Personal din institutii publice
care indeplinesc cumulativ:
 să fie angajat într-o institutie
publica de sănătate si
 să
fie
implicat
în
implementarea programelor
prioritare de sănătate;
2. Medicii de familie (reprezentand o
alta categorie a grupului tinta) care
au contract cu Casa de Asigurări de
Sănătate.
Va rugam sa aveti in vedere faptul că
solicitanții eligibili menționați în
Ghidul Solicitantului – Condiții
Specifice pot fi:
Ministerul Sănătății
Autorități publice (inclusiv
cei din autoritățile de sănătate
publică, institutele şi instituțiile
medicale) în parteneriat cu actori
relevanți (alte autorități publice,
universități, ONG-uri relevante).
Astfel, organizatiile profesionale
neguvernamentale pot participa la
aceasta cerere de propuneri de

proiecte in calitate doar de parteneri.
Cheltuielile de tip FEDR pot fi
solicitate în cadrul unei cereri de
finanțare în corelare cu necesitatea
unor astfel de resurse în raport cu
obiectivele stabilite. În acest sens,
cheltuielile de tip FEDR reprezintă
exclusiv cheltuieli directe, aferente
activităților proiectului
Eligibillitatea cheltuielilor se va stabili
in funcție de activități, de ex. pot fi
achizitionate unele echipamente
necesare pentru desfasurarea
activitatilor practice cu grupul tintă.
Echipamentele ce urmeaza a fi
achiziționate trebuie să fie justificate
din punct de vedere al carcteristicilor
tehnice și al necesității acestora în
vederea îndeplinirii activităților.
Conform Ghidului Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020, partenerii trebuie
să desfăşoare activităţi relevante în
cadrul proiectului şi sa aibe în
obiectul de activitate/statut şi
activitatea/activităţile din cadrul
proiectului pentru care au rol de
partener. Mai mult, acestia trebuie
sa indeplineasca si celelalte conditii
prevazute in Ghidul Solicitantului
Conditii Specifice referitoare la
activități și grup tintă.

21.

În Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 se
specifică: ”Lista detaliată a cheltuielilor de tip FEDR va fi
inclusă în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent
fiecărei cereri de propuneri de proiecte.” Privitor la AP 4,OT
9, PI 9.iv, OS 4.8 prevederile în legătură cu aceste cheltuieli
nu sunt în totalitate explicite. De aceea, vă rog să detaliați
ce fel de achiziții pot fi incluse la ”Alte cheltuieli pentru
investiții”. Pot fi considerate aici echipamente și dispozitive
de lucru (de natura mijloacelor de inventar) pentru
activitățile practice cu grupul țintă ? (ex. ecograf, CT,
endoscop, electrocardiograf, laparoscop, trusă colonoscopie
etc.)?

22.

Va rog sa ne specificati daca un ONG (Asociatie) care a
desfasurat in cadrul unui proiect POSDRU/173/6.1,
schimburi de bune practici intre personalul medical angajat
in cadrul structurilor de ingrijire batrani la domiciliu cu
entitati relevante din state membre UE, este eligibil ca
entitate cu experienta relevanta in Activitatea 2:
Participarea persoanelor din grupul țintă la schimburi de
experiență/ schimburi de bune practici, inclusiv în contextul
acțiunilor de cooperare transnaționale, conform GS CS OS
4.8.

23.

Vă rog să clarificați: - cum se face dovada pentru:
”personalul să fie IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA
PROGRAMELOR PRIORITARE DE SĂNĂTATE la nivel național,
regional, județean și local”?

Dovada implicarii in implementarea
programelor prioritare de sanatate la
nivel national, judetean si local se
face prin documentele specifice
incadrarii in grupul tinta din care sa
reiasa aceasta calitate (de ex. dovada
angajarii in spital, sectia de oncologie
etc sau orice alt document specific
grupului tinta).

24.

Activitatea de selecție a grupului țintă este eligibilă și
cheltuielile aferente derulării acesteia sunt eligibile?

Activitatea de selectie a grupului
tinta poate reprezenta o activitate
suport si cheltuielile aferente

acesteia sunt eligibile in masura in
care se regasesc in lista de cheltuieli
eligibile (de ex. salarii experti).
25.

Cheltuielile cu elaborarea cererii de finanțare (consultanță)
sunt eligibile din bugetul proiectului?

Cheltuielile cu elaborarea cererii de
finantare nu reprezinta o cheltuiala
eligibila in cadrul proiectelor
finantate prin Programul Capital
Uman.

26.

1. Pentru leasingul operational al unor echipamente
necesare pentru training (simulatoare medicale) exista
plafoane? In caz negativ, justificarea cheltuielii se face
similar cu a oricarei cheltuieli, conform cu nivelul pietei
(catalog seap sau oferte)? 2.Pentru inchirierea unor
echipamente necesare pentru training (simulatoare
medicale) exista plafoane? In caz negativ, justificarea
cheltuielii se face similar cu a oricarei cheltuieli, conform cu
nivelul pietei (catalog seap sau oferte)? 3. Simulatoarele
medicale necesare trainingurilor (in scop educational) pot fi
achizitionate si incadrate in categoria Cheltuieli cu achiziția
de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile),
obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv
materiale consumabile/Cheltuieli cu achiziția de materii
prime, materiale consumabile și alte produse similare
necesare proiectului ?

Pentru fundamentarea economicofinanciara a costurile directe eligibile
puteti incarca in MySMIS documente
care sa justifice costul unitar solicitat
si o utilizare eficienta a fondurilor
nerambursabile (studii de piata,
analize de pret, oferte de la
furnizori/prestari/executanti, link-uri
catre pagini web cu preturi pentru
bunuri/servicii/lucrari, etc).
In Ghidul “Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 - Aprilie 2016”, la
pagina 43 se percizeaza: „Atenție!
Achizitorul are obligația justificării
corespunzătoare a valorii estimate a
bunurilor si serviciilor achiziționate.
In acest sens, fiecare achiziție de
bunuri/servicii va avea la baza o nota
de fundamentare a valorii achiziției.
Nota de fundamentare va conține, pe
cat posibil, cereri de ofertă de la
operatori relevanţi şi cunoscuţi de pe
piaţă în domeniile in care se dorește
achiziția.
Repartizarea cheltuielilor se
realizeaza de catre solicitant,
conform incadrarii categoriilor din
MySMIS si legislatiei nationale
privind mijloacele fixe si obiectele de
inventar.

27.

Programele de formare profesionale organizate in cadrul
proiectului sunt suficiente sa fie creditate cu puncte de
educatie medicala continua sau este obligatoriu sa fie
cursuri autorizate de catre ANC?

Conform Ghidului Conditii Specifice,
Programele de formare profesională
derulate în contextul sub-activității 1
trebuie să fie creditate cu puncte
EMC (Educație Medicală Continuă conform Deciziei nr. 67 din
09/12/2005 privind stabilirea
sistemului de credite de educație
medicală continuă) de organisme cu
rol de reglementare a profesiilor din
domeniul medical respectiv.

28.

Referitor la "În cadrul prezentului apel de proiecte,
formarea profesionala în regim e-learning nu poate depa?
1% din numarul total al orelor de formare,realizate la nivel
de proiect", pentru un program cu 100 de ore de teorie si
practica fata in fata, este permisa 1 ora in format elearning
(adica materiale postate corespunzatoare unei ore de curs)?
Nu cumva este vorba de 10%?

Procentul de 1% de formare elearning, se raporteaza la numarul
maxim de ore pentru cursul de
formare profesionala specifica.

29.

Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul țintă la
schimburi de experiență/ schimburi de bune practici,
inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale.
În cadrul acestei activități se vor finanța:  Participare la
programe de formare, congrese, workshop uri în domeniile
prioritare de sănătate;  Efectuarea de stagii practice NB
Ponderea cheltuielilor privind schimburi de experiență/
schimburi de bune practici,inclusiv în contextul acțiunilor de
cooperare transnaționale în bugetul proiectului nu vadepăși
15% din totalul cheltuielilor eligibile. Va rugam explicati de
ce participarea la programe de formare gen congrese si
workshop-uri pentru care medicii iau puncte EMC este
inclusa in acesti 15% cheltuieli privind schimbul de
experienta / schimb de bune practice?

Participarea persoanelor din grupul
tinta la schimburi de experienta sau
schimburi de bune practici reprezinta
o activitate care genereaza costuri
eligibile.

Cum se evidentiaza in bugetul proiectului procentul de 5%
pentru activitati de inovare sociala si nediscriminare?

În dezvoltarea cererii de finanțare,
prin anumite activități, veți viza cel
puțin o temă secundară dintre cele
aferente axei prioritare. Pentru
respectiva temă secundară veți
indica sume in buget care să
reprezinte minim procentul indicat în
tabel calculat la totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.

30.

Conform Ghidului Conditii Specifice
se vor finanta, in cadrul activitatii 2:
• Participare la programe de
formare, congrese, workshop uri în
domeniile prioritare de sănătate;
• Efectuarea de stagii practice.

31.

Daca un proiect vizeaza ambele teme si inovare sociala si
nediscriminare trebuie alocat 10% din buget pentru aceste
activitati?

Procentul de 5% este aferent fiecarei
dintre temele mentionate. In buget
vor fi evidentiate individual sumele
care indica respectarea procentului.

32.

In cadrul activitatilor care vizeaza temele secundare FSE pot
fi organizate evenimente care sa nu vizeze grupul tinta al
proiectului? De exemplu, workshopuri de prezentare a
rezultatelor proiectului in fata diversilor actori?

Conform Ghidului Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 disponibil la
adresa: http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/PO
CU2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.P
OCU.pdf, cheltuielile pentru
informare si publicitatea aferenta
proiectului reprezinta cheltuieli
indirecte.

33.

In cazul in care o activitate se desfasoara in mai multe
regiuni de implementare trebuie impartita in sub-activitati
pentru evidentierea bugetului pe fiecare regiune?

Evidentierea se va realiza pe fiecare
dintre categoriile de regiuni – More
si Less.

34.

În cadrul activitatilor care vizeaza temele secundare FSE, in
cazul in care sunt vizate organizarea de workshopuri/
campanii de informare pentru diversi actori relevanti sunt
eligibile cheltuielile cu organizarea acestor evenimente si
cheltuielile de transport ale participantilor. Mentionam ca
participantii nu sunt membri ai grupului tinta, asa cum sunt
ei definiti in ghid, insa se incadreaza in categoriile
enumerate la Definitia inovarii Sociale din Ghidul
Solicitantului din acest apel.

Conform Ghidului Conditii Specifice,
in lista orientativa de cheltuieli
eligibile sunt eligibile cheltuielile cu
deplasarea pentru participanti grup
tinta. Conform Ghidului Orientări
privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020 disponibil la
adresa: http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/PO
CU2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.P
OCU.pdf, cheltuielile pentru
informare si publicitatea aferenta
proiectului reprezinta cheltuieli
indirecte. Va rugam sa aveti in
vedere faptul ca expertii evaluatori
vor analiza cererea de finantare in
integralitatea ei, avand la dispozitie
toate datele prezentate in cadrul
cererii de finantare.

35.

Contribuția naționala (cofinanțarea publica și cofinanțarea
proprie): In cadrul ghidului “Instituțiile publice finanțate
integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul
asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale”
au cofinantare proprie in procent de 2%. In exemplul de
calcul de la pagina 27 din prezentul ghid, pentru institutiile
aflate in surbordinea Ministerului Sanatatii procentul de
cofinantare propie este de 15%. Va rugam sa ne clarificati
procentul de contributie proprie in cazul Unitatilor aflate în
subordinea Ministerului Sanatatii dar finantate integral din
venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de
asigurari sociale de sanatate.
Va rugam sa ne spuneti daca intelegerea noastra este
corecta: procentul de cofinatare proprie este de 2% pentru
ca beneficiarul este Institutie finantata integral din venituri
proprii si nu 15% asa cum este prezentat in exemplu chiar
daca se afla in subordinea Ministerului Sanatatii.
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Pentru aplicanții/partenerii care
au statutul de persoane juridice
de drept privat fără scop
patrimonial, cofinantarea proprie
este 0%.
Pentru aplicanții/partenerii care
au statutul de persoane juridice
de drept privat cu scop
patrimonial cofinantarea proprie
trebuie să fie in procent de
minimum 5%.
Pentru aplicanții/partenerii care
au statutul de Instituții publice
finanțate integral din venituri
proprii sau parțial de la bugetul
asigurărilor sociale de stat sau
bugetele fondurilor speciale,
cofinantarea proprie trebuie să
fie in procent de minimum 2%.
Pentru aplicanții/partenerii care
au statutul de de Instituţii de
învăţământ superior acreditate
care nu fac parte din categoriile
anterioare de beneficiari,
cofinantarea proprie trebuie să
fie in procent de minimum 2%.
Pentru aplicanții/partenerii care
au statutul de ordonatori de
credite ai bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de
stat și ai bugetelor fondurilor
speciale și entitățile aflate în
subordine sau în coordonare
finanțate integral din bugetele
acestora, cofinantarea proprie
trebuie să fie in procent de
minimum 15,5%1.

Acest aspect va face obiectul unui corrigendum la Ghidul Solicitantului Condirții Specifice.

