APEL de PROIECTE POCU/227/3/8/- România profesională -Resurse umane competitive
Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de
management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2
LISTĂ ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI
Nr.
1

Întrebare
Va rugam sa ne confirmati ca proiectele NU
trebuie sa fie implementate intr-o singura
regiune, solicitantul putand viza
implementarea activitatilor in una sau mai
multe dintre regiunile eligibile in cadrul
prezentului apel de proiecte.

Răspuns
1. Toate activitățile proiectului trebuie să se implementeze cel puțin intr-una
din regiunile mai puțin dezvoltate menționate în Ghidul solicitantului - condiții
specifice aferent apelului de proiecte "România profesională - Resurse umane
competitive". Nu se vor implementa activități în afara acestor regiuni mai puțin
dezvoltate.

2

Va rugam sa ne precizati care este
confinantarea proprie pentru persoane
juridice de drept privat cu scop patrimonial
(organizatii care se inscriu in categoria de
solicitanti eligibili „furnizori de formare
profesionala”)

Conform prevederilor din Corrigendum-ul nr.1 la Ghidul solicitantului - condiții
specifice, pentru stabilirea procentului reprezentand cofinanțarea proprie
minimă a beneficiarului, se face trimitere la prevederile ghidului general
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020. Conform
prevederilor ghidului general Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020, sectiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului,
confinantarea proprie pentru persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial este de 5%.

3

Va rugam sa ne confirmati ca la momentul
depunerii proiectului, in cazul in care
solicitantul este un furnizor de formare
profesionala, acesta trebuie sa prezinte o
singura autorizatie in conformitate cu OG
129/31.08.2000 in unul din domeniile
obligatorii „Competente antreprenoriale” sau
resurse umane.

La momentul depunerii cererii de finantare, in cazul in care solicitantul este un
furnizor de formare profesionala, acesta trebuie sa prezinte cel putin o
autorizatie in conformitate cu OUG 129/31.08.2000, eliberată pentru orice
ocupație și valabila la momentul depunerii cererii de finantare, urmand ca in
timpul implementarii proiectului sa se autorizeze pentru cursurile de formare
profesionala pe care le desfasoara in cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca
autorizatia prezentata sa fie in unul din domeniile „Competente
antreprenoriale” sau "Resurse umane".

4

Va rugam sa ne confirmati ca activitatile unui
proiect pot include reprezentanti eligibili ai

La activitățile proiectului vor participa doar persoanele care fac parte din grupul
țintă, respectiv: angajați sau antreprenori. Persoanele care au calitatea de

1
2

Strategia Națională pentru Competivitate 2015-2020, aprobată prin HG nr.775/2015
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin HG nr.929/2014, cu modificările și completările ulterioare

1

grupului tinta/intreprinderi din mai multe
sectoare economice eligibile conform ghidului.

angajați sau antreprenorii trebuie să provină din companii pentru care, la data
intrării angajaților/antreprenorilor în proiect, trebuie să se facă dovada că
acestea își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în
corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Trebuie să aveți în vedere următoarea prevedere: cel puțin un cod CAEN al
activității autorizate principale sau secundare al acestor companii furnizoare de
angajați/antreprenori, trebuie sa se regăsească în anexa 5 – "Lista codurilor
CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia
Naţională pentru Competitivitate 2014-2020".

5

In cadrul ghidului la capitolul 1.7 Tipuri de
solicitanti eligibili, este specificat faptul ca
solicitantii pot depune proiecte doar
individual nu si in parteneriat, dar in cadrul
Capitolului 2. Reguli pentru acordarea
finantarii, este introdus si un subcapitol legat
de CAPACITATEA FINANCIARA A
PARTENERIATULUI. Ne puteti lamuri in aceasta
privinta, se pot depune proiecte in parteneriat
sau nu?

Solicitanții pot depune proiecte doar individual nu și în parteneriat. Prin
Corrigendum-ul nr.1 la Ghidul solicitantului - condiții specifice a fost modificat
Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finantarii, fiind eliminate prevederile
privind capacitatea financiara a parteneriatului. Trebuie să aveți în vedere
faptul că, pentru solicitantul unic, capacitatea financiară a acestuia se va
verifica în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, iar
capacitatea operațională se va evalua în etapa de evaluare și selecție tehnică și
financiară.

6

Exista un procent maxim de subcontractare in
cazul acestui apel de proiecte (% din total
valoare eligibila a proiectului)?

Nu există un procent maxim stabilit pentru subcontractarea activităților
proiectului, însă trebuie să aveți în vederea următoarele aspecte:
a) activitatea desfășurată de managerul de proiect nu poate fi externalizată
(subcontractată);
b) în perioada de implementare a proiectului, cheltuielile aferente
subcontractelor (externalizărilor) care determină o creștere a costului de
executare a unei operațiuni, vor fi considerate neeligibile și vor fi suportate de
către solicitant (a se vedea prevederile de la secțiunea 4.3.3 din Orientări
privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020).

7

In cadrul Ghidului Solicitantului – Conditii
specifice in sectiunea 1.3 “Tipuri de activitati
eligibile care pot fi prijinite in contextul
prezentului ghid al solicitantului – conditii
specifce”, la subsectiunea 1.3.4 este
mentionat in cadrul unei NB. faptul ca

Toate activitățile proiectului trebuie să se implementeze cel puțin intr-una din
regiunile mai puțin dezvoltate menționate în Ghidul solicitantului - condiții
specifice aferent apelului de proiecte "România profesională - Resurse umane
competitive". Nu se vor implementa activități în afara acestor regiuni mai puțin
dezvoltate.
2

“Activitatile proiectului trebuie sa se
implementeze exclusiv INTR-UNA din regiunile
mai putin dezvoltate […]”.
Intrebare: Activitatile eligile din cadrul unui
proiect vor fi implementate doar INTR-O
SINGURA regiune mai putin dezvoltata (la
alegere dintre cele 7 regiuni mai putin
dezvoltate) sau activitatile din cadrul
aceluiasi proiect pot fi implementate in MAI
MULTE regiuni dintre cele mai putin
dezvoltate?
8

In cadrul Ghidului Solicitantului – Conditii
specifice in sectiunea 1.8 “Grup tinta eligibil”
este mentionata categoria de “ANTREPRENORI
CARE ISI GESTIONEAZA PROPRIILE AFACERI”.
Intrebare: In cadrul acestei categorii de grup
tinta “ANTREPRENORI CARE ISI GESTIONEAZA
PROPRIILE AFACERI” se pot inregistra
antreprenori care isi desfasoara activitatea in
ORICARE dintre domeniile economice cuprinse
in codul CAEN sau se inregistreaza doar
antreperenori care isi desfasoara activitatea
DOAR intr-unul dintre sectoarele cu potential
competitiv identificate conform SNC si in
corelare cu unul dn domeniile de specializare
inteligente conform SNCDI?

În categoria "antreprenori care își gestionează propriile afaceri" vor intra
antreprenorii care provin din companii pentru care, la data intrării
antreprenorilor în proiect, trebuie să se facă dovada că acestea își desfășoară
activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Trebuie să aveți în vedere
următoarea prevedere: cel puțin un cod CAEN al activității autorizate principale
sau secundare al acestor companii furnizoare de antreprenori, trebuie sa se
regăsească în anexa 5 – "Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică
industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020".

9

Va rugam sa ne precizati daca se impune un
prag obligatoriu pentru numarul/ procentul
persoanelor care obtin un certificat de
formare profesionala prin participarea la
cursuri autorizate conform OUG 129/ 2000
(din totalul de 80% certificati din grupul tinta
al proiectului).

Nu se impune un prag minim obligatoriu pentru numarul/procentul persoanelor
care obtin un certificat de formare profesionala prin participarea la cursuri
autorizate conform OUG 129/ 2000, din totalul de 80% membri ai GT
certificati/care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului
primit. Trebuie să rețineți obligația solicitantului de a organiza și implementa în
proiect cel puțin a unui curs autorizat ANC de perfecționare/specializare în
ocupația/gruparea de competențe “Competențe antreprenoriale” și cel puțin a
unui curs autorizat ANC de perfecționare/specializare în domeniul resurselor
umane potrivit Nomenclatorului de coduri COR compatibile ISCO 08.
3

10

As dori sa clarific daca omiterea domeniilor
agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură
din domeniul SNC si SNCDI Bioeconomii este
accidentala sau nu se vor accepta IMM-uri din
aceste domenii de activitate?

Referitor la domeniul SNC si SNCDI - "Bioeconomii", se vor accepta doar acele
întreprinderi care au coduri CAEN stabilite in anexa 5 – "Lista codurilor CAEN
aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională
pentru Competitivitate 2014-2020", sectiunea "Bioeconomie, biofarmacutica si
biotehnologii".

11

Buna ziua, Referitor la Tipurile de activitati
eligibile: -Programele de formare pe care le
prevedem in cererea de finantare (Manager de
proiect, Manager resurse umane, Competente
antreprenoriale) trebuie sa fie deja acreditate
de furnizorul de formare (Solicitantul) sau pot
fi acreditate ulterior?

Programele de formare prevazute in cererea de finantare pot fi deja acreditate
de furnizorul de formare, solicitantul unic, sau pot fi acreditate ulterior, pe
parcursul implementarii proiectului.

12

Buna ziua, Referitor la Ghidul Solicitantului
POCU, OS. 3.8 “Romania profesionala – resurse
umane competitive“, va rugam sa confirmati
daca un furnizor de formare-SRL este eligibil
in cadrul prezentului apel de proiecte si care
va fi contributia solicitantului. Mentionam ca
in tabelul din GSCS-pg 16, sunt mentionati ca
fiind eligibili doar solicitantii "persoane
juridice fara scop patrimonial", dar furnizori
de formare pot fi si persoane juridice cu scop
patrimonial-SRL.

Societatile comerciale, in calitate de furnizori de formare profesionala a
adultilor, sunt eligibile in cadrul acestui apel de propuneri de proiecte.
Conform prevederilor din Corrigendum-ul nr.1 la Ghidul solicitantului - condiții
specifice, pentru stabilirea procentului reprezentand cofinanțarea proprie
minimă a beneficiarului, se face trimitere la prevederile ghidului general
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020. Conform
prevederilor ghidului general Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014-2020, sectiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului,
confinantarea proprie pentru persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial este de 5%.

13

Conform paragrafului din Ghidul Solicitantului
POCU 3.8 - Resurse umane competitive: "NB:
Beneficiarul are obligatia organizarii in cadrul
proiectului, de cursuri de
perfectionare/specializare in
ocupatia/gruparea de competente
"Competente antreprenoriale" si de cursuri de
perfectionare/specializare in domeniul
resurselor umane potrivit Nomenclatorului de
coduri COR
compatibile ISCO 08, cursuri pentru care
furnizorul de formare profesionala este

Conform corrigendum nr.1 de modificare a Ghidului solicitantului – condiții
specifice aferent obiectivului specific 3.8, aplicantul nu este obligat ca la
momentul depunerii cererii de finanțare sa fie autorizat in mod expres in
ocupațiile pentru care se organizează cursuri in proiect, acesta având
posibilitatea sa se autorizeze in perioada de implementare a proiectului.

4

autorizat in
conformitate cu OUG nr. 129/31.08.2000,
republicata." Un solicitant care la depunerea
proiectului este autorizat doar ca furnizor de
competente antreprenoriale si ulterior
semnarii contractului de finantare face
dovada autorizarii si in domeniul resurselor
umane, se considera fiind eligibil?
14

La indicatorul specific de program 4S17, cele
“25 de IMM-uri sprijinite” se refera la IMMurile care au furnizat cursantii actiunilor
obligatorii de formare (manageri si personal
RU) sau la IMM-urile care au fost subiectul
actiunilor de tip suport in planificarea
strategica pe termen lung si al caror personal
a beneficiat de cursuri de formare? Cele doua
actiuni trebuie cumulate in cadrul unui IMM
sprijinit sau este suficient sa fi existat una
dintre actiunile obligatorii sau de suport?

IMM-urile sprijinite sunt acele întreprinderi care se află în cel puțin una din
următoarele situații: a) au beneficiat de sprijin în vederea elaborării unei
planificări strategice pe termen lung sau în vederea revizuirii/adaptării unei
planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja
b) au furnizat angajați/antreprenori proprii, care au intrat în grupul țintă al
proiectului și care au participat la cel puțin o activitate a proiectului

15

1. Grupul tinta poate fi format din angajati ai
unor firme din mai multe regiuni de
dezvoltare (de ex. Nord - Est si Sud-Est) ?
2. Activitatile proiectului pot fi realizare in
mai multe regiuni de dezvoltare (de ex. Nord Est si Sud-Est) ?
3. Grupul tinta poate fi format din angajati ai
unor firme din mai multe sectoare economice
cu potential competitiv (de ex. turism, IT si
mobila) ?
4.Firmele din care apartine grupul tinta pot
avea sediul social in afara regiunii de
dezvoltare unde se implementeaza proiectul,
dar angajatii lucreza intr-un punct de lucru
situat la locul de implementare?
5. Persoanele care vor face parte din grupul

1. Una dintre condițiile de eligibilitate stabilite pentru o persoană care va face
parte din grupul țintă al proiectului este ca locul de muncă al acesteia să fie în
regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului. Prin
urmare, dacă activitățile proiectului se vor implementa în regiunile mai puțin
dezvoltate Nord Est și Sud-Est, persoanele din grupul țintă, care au calitatea de
angajați vor trebui să aibă locul de muncă într-una din aceste doua regiuni de
dezvoltare.
2. Activitățile proiectului se pot implementa într-una sau mai multe regiuni mai
puțin dezvoltate menționate în Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent
apelului de proiecte "România profesională - Resurse umane competitive".
3. Persoanele care au calitatea de angajați și care vor compune grupul țintă
trebuie să provină din companii pentru care, la data intrării angajaților în
proiect, să se facă dovada că acestea își desfășoară activitatea principală sau
secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI. Trebuie să aveți în vedere următoarea prevedere:
5

tinta eligibil, pot fi angajati ai unor
intreprinderi mari, angajati cu contracte de
munca in regiunile mai putin dezvoltate ale
Romaniei?

Codul CAEN al activității autorizate principale sau secundare al acestor companii
furnizoare de angajați, trebuie sa se regăsească în anexa 5 – Lista aferentă
codurilor CAEN eligibile.
4. Persoanele din grupul țintă, care au calitatea de angajați vor trebui să aibă
locul de muncă într-una din regiunile mai puțin dezvoltate menționate în Ghidul
solicitantului - condiții specifice aferent apelului de proiecte "România
profesională - Resurse umane competitive". Nu există o condiționalitate legată
de sediul social al unei companii furnizoare de angajați în grupul țintă al
proiectului.
5. Întreprinderile mari pot să furnizeze angajați pentru grupul țintă al
proiectului, condiția fiind ca la momentul intrării angajatului în proiect acestea
să facă dovada că își desfășoare activitatea principală sau secundară într-unul
din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în
corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

16

Buna ziua, Referitor la Anexa 3 - Grila de
evaluare tehnica si financiara, pct 1.7: cum se
cuantifica/dovedeste sprijinul acordat unui
anumit numar de IMM-uri ? Este suficient ca un
singur angajat de la respectivul IMM sa
participe la programele de formare organizate
in cadrul proiectului si atunci se numara acest
IMM?

IMM-urile sprijinite sunt acele întreprinderi care se află în cel puțin una din
următoarele situații: a) au beneficiat de sprijin în vederea elaborării unei
planificări strategice pe termen lung sau în vederea revizuirii/adaptării unei
planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja
b) au furnizat angajați/antreprenori proprii, care au intrat în grupul țintă al
proiectului și care au participat la cel puțin o activitate a proiectului
Este suficient ca un IMM sa furnizeze un singur angajat, care să participe la
activitățile proiectului, astfel încât acest IMM să fie numărat la indicatorul 4S17.

17

1. Daca un solicitant eligibil (patronat,
sindicat, ONG) nu este autorizat/acreditat ca
furnizor de formare profesionala, poate
depune un proiect in cadrul POCU 3.8 Resurse
umane competitive si pana se contracteaza
proiectul si pana incepe implementarea lui sa
se autorizeze din surse proprii, iar astfel dupa
contractare sa poate realiza cursuri de
formare profesionala acreditate/autorizate,
cum ar fi competente
antreprenoriale si sa nu le subcontracteze?
Sau daca nu este autorizat/acreditat la
momentul depunerii cereriii de finatare,

1. In cadrul prezentului apel de proiecte, solicitantii eligibili - altii decat cei
incadrati la categoria furnizori de formare profesionala acreditati - pot depune o
cerere de finantare fara a fi necesar sa demonstreze la depunerea cererii ca sunt
furnizori acreditati, urmand ca pana la inceperea cursurilor prevazute in proiect
sa se acrediteze ca furnizor de formare profesionala, in cazul in care a prevazut
in proiect ca va sustine acele cursuri. Deasemenea, are posibilitatea de a
subcontracta partial sau total furnizarea de servicii de formare profesională.
2. In cadrul prezentului apel de proiecte, solicitantii eligibili - altii decat cei
incadrati la categoria furnizori de formare profesionala acreditati - pot depune o
cerere de finantare fara a fi necesar sa demonstreze la depunerea cererii ca sunt
furnizori acreditati de FPC. Solicitantii eligibili incadrati la categoria furnizori de
formare profesionala acreditati, trebuie sa depuna odata cu depunerea cererii
de finantare o acreditare FPC valabila la data depunerii cererii de finantare, in
6

trebuie obligatoriu sa subcontracteze aceste
servicii?
2. Daca un solicitant eligibil (patronat ,
sindicat, ONG) a fost autorizat/acreditat ca
furnizor de formare profesionala in
competente antreprenoriale, dar i-a expirat
autorizatia, poate depune un proiect in cadrul
POCU 3.8 Resurse umane competitive si pana
se contracteaza proiectul si pana incepe
implementarea lui sa se autorizeze din nou?

orice domeniu / ocupatie, nu neaparat pentru cursurile organizate prin proiect.
Acreditarile care nu mai sunt valabile la data depunerii cererii de finantare nu
vor fi luate in considerare.

18

Pentru a considera o persoana ca facand parte
din grupul tinta intr-un proiect depus in cadrul
apelului“Romania profesionala – resurse
umane competitive“,AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8
,trebuie ca aceasta persoana sa participe
obligatoriu in activitatile 1.3.2 si 1.3.3
(activitati de formare profesionala) sau pot
participa numai la activitati de grupele 1.3.1
sau 1.3.4.? In functie de raspunsul dvs putem
incepe construirea proiectului.

Activitatile 1.3.2 si 1.3.3 (activitati de formare profesionala) sunt activități
relevante și obligatorii si ca urmare fiecare membru al grupului tinta trebuie sa
participe la aceste activitati.

19

Cu privire la sursa de finantare POCU 3.8
Romania profesionala - Resurse umane
competitive, va rugam sa ne transmiteti daca
este eligibila realizarea unui proiect de catre
o asociatie de intreprinderi (persoane juridice
constituite in conformitate cu Ordonanta nr.
26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii),
avand peste 50 de intreprinderi, cu acoperire
la nivel national, care are sediul social in
Bucuresti, insa locatiile de implementare sunt
in Regiunile eligibile conform sectiunii 1.2 din
Ghidul solicitantului?

Solicitantul eligibil poate sa aiba sediul social in București și să desfășoare
activitatile proiectului în regiunile mai puțin dezvoltate menționate în Ghidul
solicitantului - condiții specifice aferent apelului de proiecte "România
profesională - Resurse umane competitive". Nu se vor implementa activități în
afara acestor regiuni mai puțin dezvoltate.

20

Buna ziua, Avand in vedere NB de la pagina 8
si anume "Beneficiarul are obligatia organizarii

Cursurile obligatorii prevăzute în Ghidul solicitantului - condiții specifice pot fi
organizate doar pentru o parte a membrilor grupului țintă, în funcție de nevoile
7

in cadrul proiectului de cursuri de
perfectionare/specializare in
ocupatia/gruparea de competente
"competente antreprenoriale" si de cursuri de
perfectionare/specializare in domeniul
resurselor umane potrivit nomenclatorului de
coduri COR compatibile ISCO 08, cursuri
pentru care furnizorul de formare profesionala
este autorizat in conformitate cu OUG nr
129/31.08.2000 republicata" Va rugam
clarificati: - cursurile in domeniul
comeptentelor antreprenoriale respectiv in
domeniul resurselor umane trebuie organizate
in mod obligatoriu pentru fiecare
manager/angajat din dept de HR inclus in
grupul tinta SAU poate fi organizata cate o
sesiune de astfel de cursuri doar cu o parte
dintre persoane incluse in grupul tinta
considerandu-se astfel conditia ca fiind
indeplinita? Aceste aspect este esential pentru
a planifica corespunzator activitatile si
bugetul proiectului si trebuie clarificat in cel
mai scurt timp posibil pentru a oferi
potentialilor beneficiari posibilitatea de a
planifica proiecte eligibile in timpul ramas
pana la inchiderea apelului.

de formare ale acestora.

21

Pentru apelul POCU 3.8 - Resurse umane
competitive, va rog sa clarificati daca in
categoria de solicitanti eligibili: - asociatii de
intreprinderi, persoane juridice constituite in
conformitate cu Ordonanta 26/ 2000 cu privire
la asociatii si fundatii sunt incluse toate astfel
de asociatii si fundatii si nu doar cele care
sunt asociatii de intreprinderi.

Asociațiile de intreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu
Ordonanta 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii nu includ toate asociatiile si
fundatiile constituite in conformitate cu Ordonanta 26/2000, ci doar cele care
sunt asociatii de intreprinderi. Asociatiile si fundatiile constituite in
conformitate cu OG nr. 26/ 2000 pot aplica in calitate de furnizori de formare
profesionala acreditati, desigur daca sunt acreditati in acest sens.
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1. Pentru a fi eligibile, programele de formare

1,2 și 3. Cursurile organizate prin proiect trebuie sa se incadreze in tipologia
8

profesionala pentru manageri (activ. 1.3.2)
trebuie sa aiba ca tematica doar
managementul strategic?
2. Este eligibila organizarea de cursuri de
specializare pentru manageri in orice domeniu
de studiu (de ex. inteligenta emotionala)?
3. Este eligibila organizarea de cursuri de
specializare pentru manageri in domeniul
managementului calitatii?
4. Un ONG (care nu este nici camera, nici
organizatie sindicala sau patronala), dar care
este autorizat ANC pentru grupa “competente
antreprenoriale” se poate autoriza pentru alte
cursuri pe durata proiectului? Mentionez ca in
corrigendum este mentionat ca autorizarea pe
parcursul proiectului este eligibila pentru
organizatiile care sunt „si” furnizori de
formare. Or ONG-ul nostru va aplica pe acest
apel doar in calitate de furnizor de formare
autorizat potrivit OUG nr. 129/2000. Prin
urmare, nu intelegem daca aceasta prevedere
ni se aplica si noua. 5. In ce categorie juridica
se incadreaza Cabinetele Medicale Individuale
(CMI)? 6. Din ce categorie de grup tinta face
parte medicul care detine un Cabinet Medical
Individual: - Angajat cu contract individual de
munca - Antreprenor.
7. Administratorul unui SRL face parte din
categoria antreprenorilor?
23

Referitor la apelul POCU Romania profesionala
- Resurse umane competitive, va rugam sa
precizati daca grupul tinta trebuie sa provina
integral din randul IMM-urilor.
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Va rog sa-mi spuneti daca taxele de autorizare

stabilita si sa asigure atingerea obiectivelor mentionate in Ghidul solicitantului condiții specifice. Datorita diversitatii si complexitatii domeniului abordat, in
cererea de finantare trebuie sa se regaseasca o justificare pentru fiecare curs
formal/informal propus, prezentandu-se legatura dintre respectivul curs si
obiectivele specifice managementului strategic.
4. ONG-ul care aplica pe acest apel in calitate de furnizor de formare autorizat
potrivit OUG nr. 129/2000, trebuie sa prezinte la depunerea cererii de finantare
o autorizatie FPC valabila, pentru orice ocupatie, nu neaparat pentru cele
prevazute in proiect, urmand ca pe pacursul implementarii proiectului sa se
autorizeze si pentru cursurile pentru care nu a avut autorizare.
5. Va rugam sa analizati legislatia de infiintare si functionare a CMI.
6. Verificarea incadrarii membrilor grupului tinta in categoriile eligibile se face
in perioada de implementare a proiectului, pe baza documentelor justificative
prezentate pentru fiecare persoana in parte.
7. Conform prevederilor Ghidului solicitantului - condiții specifice, antreprenorul
este persoana care isi gestioneaza propria afacere, respectiv acesta trebuie să
aibă două calități, de asociat în respectiva companie și de administrator .

Nu este obligatoriu ca grupul tinta sa provina numai din randul IMM-urilor.

Taxele de autorizare curs -autorizatii ANC - NU sunt eligibile in cadrul apelului
9

curs -acutorizatii ANC-sunt eligibile in cadrul de proiecte Romania profesionala.
ghidului Romania profesionala si in ce tip de
cheltuiala se deconteaza?
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Având în vedere tipurile de activități eligibile
care pot fi sprijinite în conformitate cu
prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții
specifice România profesională - Resurse
umane competitive, vă rugăm să ne precizați
dacă din grupul țintă constituit la nivelul unui
proiect pot face parte angajați cu contract
individual de muncă care asigură
managementul strategic și care ocupă poziții
de mangement și/sau angajați cu contract
individual de muncă din departamentele de
resurse umane care își desfășoară activitatea
în cadrul unor autorități publice, companii de
stat și/sau în sistemul public de sănătate.
Formulăm această solicitare întrucât din
ghidul solicitantului amintit anterior nu se
înțelege foarte clar dacă aceste activități sunt
direcționate doar către sprijinirea mediul
privat sau au în vedere atât mediul privat, cât
și mediul public. În speranța că răspunsul
dumneavoastră va clarifica aspectele
consemnate mai sus, vă mulțumim anticipat și
vă asigurăm de întreaga noastră considerație!

Activitățile sprijinite în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții specifice România profesională - Resurse umane competitive, se
adreseaza angajaților/antreprenorilor care provin din întreprinderi care își
desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI, precum și din rândul companiilor care intenționează să își adapteze
activitatea la aceste sectoare/ domenii.
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Am rugamintea de a ma ajuta cu o clarificare
legate de apelul Resurse Umane Competitive
în ceea ce privește grupul țintă eligibil. Mai
exact, este vorba despre mențiunea din ghid
"angajați cu contract individual de muncă".
Angajații trebuie să fie angajați cu contract
de munca în cadrul entitatii solicitante în
cadrul apelului (in cazul patronatelor si
sindicatelor, sa fie angajați în cadrul

Angajații NU trebuie să fie angajați cu contract de munca în cadrul entitatii
solicitante.
Din grupul tinta pot face parte angajați/antreprenori care provin din
întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI, precum și din rândul companiilor care intenționează să își
adapteze activitatea la aceste sectoare/ domenii.

10

entitatilor membre in cadrul
patronatelor/sindicatelor) ? Sau din grupul
tinta pot face parte si alti angajați din
management / resurse umane sau
antreprenori?
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Buna ziua, As dori sa clarific un aspect legat
de POCU 3.8: In implementare, grupul tinta
eligibil (managerii si personalul din resurse
umane) se poate lua si din intreprinderi mari?
sau doar IMM?

Membrii grupului tinta eligibil pot fi recrutati si din intreprinderi mari si din
cadrul IMM-urilor.
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Va rugam sa ne confirmati ca bugetarea
participarii membrilor grupului tinta la cursuri
de
tipul „mini MBA” se realizeaza la Categoria
MySMIS 11 – Cheltuieli cu
taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizat
ii nencesare pentru implementarea
proiectului, subcategoria 32 – Cheltuieli cu
taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizat
ii/garantii bancare necesare pentru
implementarea proiectului, Subcategoria
(descrierea cheltuielii) – „taxe de participare
la programe de formare/educatie”. Va rugam
sa ne confirmati ca pentru aceste tipuri de
cheltuieli, ofiterii de proiect nu vor solicita in
implementare defalcarea taxei pe alte tipuri
de categorii MySMIS (de ex. nu se va solicita
furnizorului de formare mini-MBA defalcarea
taxei pe cheltuieli salariale ale
formatorilor/cheltuieli cu hrana/cheltuieli cu
inchirierea etc.).

Participarea unui membru din grupul țintă la orice program de formare
profesională (inclusiv la un curs de tip "mini MBA" poate să aibă loc printr-una din
următoarele 3 moduri:
1. Persoana participă la un program de formare profesională organizat și
desfășurat de solicitant cu resurse umane angajate de acesta în cadrul
proiectului (experți/lectori/formatori) și cu resurse materiale proprii sau
achiziționate prin proiect.
2. Persoana participă împreună cu alte persoane din grupul țintă la un program
de formare profesională organizat exclusiv pentru proiect și desfășurat de un
prestator de servicii de formare subcontractat de solicitant în cadrul proiectului.
3. Persoana participă individual sau împreună cu alte persoane din grupul țintă
la un program de formare profesională organizat în afara proiectului și
desfășurat de un furnizor de formare, căruia solicitantul îi va deconta costurile
de formare.
Speța prezentată de dumneavoastră privind încadrarea cheltuielilor în MySMIS se
subscrie situației prezentată la punctul 3. Chiar și în acest caz, trebuie să aveți
în vedere faptul că selectarea furnizorului de formare căruia solicitantul îi va
deconta taxa de participare curs, se va face urmare a derulării unei proceduri de
achiziții. Astfel, ofertele participanților la această procedură de achiziții vor
trebui să conțină elementele de cost care vor compune prețul ofertei de formare
(de ex. costuri salariale, costuri cu sala de curs, utilități, materiale de instruire,
costuri administrative, etc.).
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Va rugam sa ne precizati daca in cazul
apelului de proiecte AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 –
Romania profesionala, solicitantul trebuie sa

Nu există o legătură de condiționalitate între codul/codurile CAEN autorizate ale
solicitantului și codurile CAEN menționate în Anexa 5 "Lista codurilor CAEN
aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională
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aiba CAEN-ul aferent celor din Anexa la Ghid.
Solicitantul poate avea CAEN 7022 - Activitati
de consultanta pentru afaceri si management
sau CAEN 8559 - Alte forme de invatamant
n.c.a. .

pentru Competitivitate 2014-2020". Codurile CAEN din anexa 5 sunt aplicabile
exclusiv întreprinderilor furnizoare de angajați/antreprenori care vor compune
grupul țintă al proiectului.
În cazul dumneavoastră, solicitantul poate avea codul CAEN 7022 sau CAEN 8559,
condiția fiind ca acesta să se încadreze în categoriile eligibile de aplicanți
menționate în Ghidul solicitantului - condiții specifice.
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