
 

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI PE POCU 

 

 Întrebare Răspuns 

1. O entitate cu personalitate juridica 
nu poate depune mai mult de 5 
Cereri de finantare pentru fiecare 
cerere de propunere de proiecte 
(indiferent de calitatea sa de 
beneficiar) sau poate semna numai 5 
contracte de finantare? 

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. Aceasta inseamna ca o entitate 
nu poate depune (in calitate de partener sau solicitant) 
mai mult de 5 cereri de finantare pentru fiecare cerere 
de propuneri de proiecte. 

2.  In cadrul POCU, ghid conditii 
specifice OS4.1, la pagina 43 sunt 
mentionate la cheltuieli directe 
"Contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori)". Dar, in cadrul 
ghidului conditii generale sunt 
mentionate valori maxime 
rambursabile reprezentand salarii 
brute (inclusiv contributii angajati). 
Va rugam sa clarificati pentru ghidul 
conditii specifice OS4.1: - in categoria 
"Cheltuieli salariale" se vor trece 
salarii brute sau nete? - in categoria 
"Contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori)" se vor trece 
contributiile angajatorului sau toate 
contributiile (contribuții angajați şi 
angajatori)? 

Incadrarea VALORICA a cheltuielilor salariale se face 
repectand prevederile Ghidului solicitantului - Orientări 
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020 - Aprilie 2016, care 
prevede ca “plafoanele de decontare prezentate mai sus 
reprezintă valori maxime rambursabile de către AM 
POCU, reprezentând salariul brut (fără contribuţiile 
angajatorului)”. In Ghidul solicitantului – condiții 
specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în 
comunitățile marginalizate în care există populație 
aparținând minorității rome”, la subcapitolul 2.3. 
Eligibilitatea cheltuielilor sunt enuntate cheltuielile 
eligibile in cadrul AP4, OT 9, PI 9ii, OS 4.1. Defalcarea 
cheltuielilor pe categorii, respectiv, Cheltuieli salariale si 
Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori), se refera la categoriile de cheltuieli incluse 
in sistemul informatic MySmis. Cheltuielile vor fi inserate 
in MySMIS conform categoriilor/subcategoriilor 
specificate, cu respectarea plafoanelor stabilite in Ghidul 
Solicitantului pentru tipurile de cheltuieli. In cazul 
mentionat de Dvs, se vor insera cheltuieli salariale 
conform subcategoriilor specificate in MySMIS, dar 
solicitantul va urmari si respectarea plafoanelor salariale 
din Orientari generale (plafoane corespunzatoare 
salariilor brute). 

3. Suma aferenta acordarii de 
microgranturi pentru deschiderea 
unei afaceri este obligatoriu a fi 
inclusa in bugetul solicitantului? 

Cheltuiala va fi introdusa in bugetul partenerului care 
este responsabil de implementarea activitatii respective. 

4. Ce inseamna experienta 
profesionala? 

Prin experiența profesională se înţelege experienţa 
profesională specifică necesară pentru ocuparea unui 
post în cadrul proiectelor POCU 2014-2020. Experienta 
specifica se refera la experienta in domeniul activitatilor 



pe care respectivul expert va desfasoara in cadrul 
proiectului. 

5. În cazul unei firme care oferă stagii 
de ucenicie și care nu este acreditată 
ca furnizor de formare profesională 
este eligibilă subcontractarea unei 
firme care să asigure formarea 
profesională a ucenicului? 

Da, este eligibilă subcontractarea unei firme care să 
asigure formarea profesională a ucenicului. 

6. Daca reprezentantul legal al 
beneficiarului are certificat digital, 
pentru a adauga partenerii (entitate 
juridica) in proiect, este necesar ca 
acestia sa aiba la randul lor 
certificate digital? 

Toate entitatile din care este format parteneriatul 
trebuie sa aiba certificat digital. 

7. In cazul in care in sectiunea 1: 
,,Solicitant” din Cererea de finantare 
nu s-au incarcat toate documentele 
necesare pentru prima faza de 
verificare iar proiectul a fost 
transmis, exista posibilitatea de a 
debloca proiectul pentru a atasa si 
anexa lipsa?  

La acest moment singura modalitate de modificare a 
unui proiect depus/transmis prin MySMIS 2014 este de 
a redepune acest proiect in varianta revizuita.  
Pentru apelurile POCU se va avea in vedere respectarea 
prevederilor Ghidului Orientari Generale aplicabil, si 
anume prevederile referitoare la depunerea a maxim 5 
proiecte pe un apel de catre o entitate juridica, 
indiferent de rolul pe care il are aceasta entitate in 
cadrul proiectului. Astfel pentru a nu incalca aceasta 
prevedere se va transmite prin adresa oficiala solicitarea 
de retragerea a proiectului din evaluare.  
Atentie!!! Pentru a fi retras din evaluare proiectul 
trebuie sa fie identificat corect. Astfel va rugam sa 
introduceti datele minime de identificare si anume: Cod 
Apel, Cod proiect, Solicitant, Titlu proiect. 

8. In corigendumurile la ghiduri ati spus 
ca nu se mai puncteaza trimiterea la 
temele orizontale (se elimina), pe de 
alta parte in grilele de evaluare le 
punctati. Va rog sa-mi precizati care 
este varianta corecta si care este 
ponderea fiecarei teme orizontale 
daca este cazul. 

Prin corrigendum nu s-a eliminat obligativitatea 
contribuției la temele secundare FSE, ci s-a eliminat 
acest criteriu din categoria condițiilor de eligibilitate a 
proiectului, în corelare cu Metodologia de evaluare a 
proiectelor POCU. În cadrul criteriului de selecție 
Relevanța se regăsește această contribuție la secțiunea 
1.8, în corelare directă cu punctul 1.3.3. din capitolul 1. 

9. Este posibila infiintarea unui 
parteneriat intre 2-3 UAT-uri de pe 
raza aceluiasi judet, chiar daca 
acestea nu sunt invecinate, dar care 
sunt incluse in F6 Atlasul Rural, cu 
populatie roma in procent de peste 
20%? 

În cadrul proiectului se pot constitui parteneriate din 2 
sau mai multe UAT-uri în următoarele situații:  

• În situația  în care aceste UATuri se învecinează și 
partajează aceeași  comunitate marginalizată, cu 
respectarea condiției ca intervențiile finanțate din 
proiect să fie implementate într-una din cele 8 
regiuni de dezvoltare.  

• Dacă numărul persoanelor din grupul țintă este mai 
mic decât numărul minim obligatoriu prevăzut de 
prezentul ghid al solicitantului – condiții specifice se 



pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-
uri, cu respectarea condiției ca intervențiile 
finanțate din proiect să fie implementate într-una 
din cele 8 regiuni de dezvoltare. Apelurile de 
proiecte se adresează exclusiv comunităților 
marginalizate în care există cel puțin 10% populație 
aparținând minorității rome, localizate în orice 
unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, 
municipiu). 

10. In faza de scriere a proiectului, 
pentru bugetarea costurilor de 
investitie in componenta de locuire 
(repararii imobile/reabilitare 
infrastructura publica educationala 
etc) este suficienta 
consultarea/fundamentarea 
costurilor in baza: ofertelor de pret 
materiale de constructii/manopera – 
pret pe mp, standardelor de cost, 
dupa caz? 

Conform Criteriilor de evaluare si selectie, 
fundamentarea valorile cuprinse în bugetul proiectului 
trebuie sa fie susținute concret de o justificare corectă 
privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe 
piață pentru servicii/bunuri similare, pentru fiecare tip 
de cheltuială. 

11. Referitor la Programul Operațional 
Capital Uman, Obiectivul Specific 4.1, 
Ghidul Solicitantului – Conditii 
Specifice “Dezvoltare Locală 
Integrată (DLI 360°) în comunitățile 
marginalizate în care există populație 
aparținând minorității rome”, va rog 
sa imi precizati daca serviciile pentru 
dezvoltarea sistemelor informatice 
pot fi incadrate la categoria de 
cheltuieli: “Cheltuieli pentru 
consultanță și expertiză”. 

Serviciile cu dezvoltarea sistemelor informatice pot fi 
incadrate  in categoria Cheltuieli aferente diverselor 
achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul 
nu are expertiza necesară, respectiv “Cheltuieli pentru 
consultanță și expertiză”. 

12. Luand in considerare precizarea din 
Schema de minimis Dezvoltare 
Locală Integrată (DLI 360) în 
comunitățile marginalizate conform 
careia “momentul acordarii 
ajutorului de minimis se considera 
data semnarii contractului de 
subventie”, va rugam sa ne precizati 
care este cursul valutar folosit in 
momentul bugetarii subventiilor 
pentru infiintarea unei afaceri 
(antreprenoriat) in valoare de 25.000 
de euro. 

Conform Ghidului Solicitantului conditii Specifice 4.2, 
Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea 
acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 
2016, respectiv 1 EURO = 4,4623 RON. 

13. Personalul echipei de proiect (atât al 
beneficiarului, cât și al partenerilor) 
nu poate face parte din firmele 

Cheltuiala pentru infiinţarea ONG-ului – Centrul 
Comunitar cu personalitate juridică având ca fondatori 
partenerii din cadrul proiectului – nu este o cheltuială 



înființate prin proiect”. - GS CS AP 4 
OS 4.1 pag. 15 - Sub-activitatea 3.2. 
Pentru a asigura sustenabilitatea 
proiectului, am dori ca Centrul 
Comunitar din comunitatea 
marginalizată să fie înfiinţat ca o 
organizaţie neguvernamentală 
(ONG) având membri fondatori 
partenerii din cadrul proiectului 
pentru a continua pe viitor 
activităţile pe care şi le-au asumat 
fiecare şi după finalizarea 
proiectului. Înfiinţarea ONG-ului, 
respectiv a Centrului Comunitar cu 
personalitate juridică având ca 
fondatori partenerii din cadrul 
proiectului ( UAT, şcoala şi 3 ONG-
uri) este o cheltuială eligibilă? 

eligibilă. Pe toată perioada implementării proiectului, 
beneficiarii contractului de finanţare vor trebui să 
respecte prevederile legale în vigoare referitoare la 
conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor. 

14. Conform prevederilor subcap. 2.1.2 
Eligibilitatea solicitantului / 
partenerilor – condiții specifice, 
”agențiile de muncă temporară nu 
sunt eligibile pentru a solicita 
finanțare în cadrul prezentelor 
apeluri de prouiecte”. a) Vă rugăm să 
ne clarificați care este modalitatea 
de aplicare a acestei prevederi, în 
cazul în care o agenție de muncă 
temporară (partener în cadrul 
proiectului) este autorizată conform 
prevederilor legale ca furnizor de 
formare profesională și / sau furnizor 
de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forție de muncă, 
iar rolul său în cadrul proiectului nu 
implică activități specifice agențiilor 
de muncă temporară? b) Vă rugăm sa 
ne clarificați dacă o agenție de 
muncă temporară, autorizată 
conform legii și pentru prestarea de 
servicii de mediere pe piața muncii, 
poate presta serviciile de mediere în 
cadrul unui potențial proiect, specific 
axei indicate, având în vedere natura 
distinctă a acestor servicii în 
comparație cu cele specifice ”muncii 
temporare”? 

Agențiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a 
solicita finanțare în cadrul prezentelor apeluri de 
proiecte din perspectiva faptului ca activităţile de 
contractare, pe baze temporare, a personalului, 
desfășurate de persoanele juridice în baza autorizației 
de funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în 
sfera serviciilor specializate pentru stimularea ocupării 
forţei de muncă (conform GS CS aferent OS 4.1 si 4.2).  În 
cazul actorilor cu expertiză relevantă pentru acțiunile 
selectate, este obligatorie respectarea următoarelor 
condiții, in funcție de activitatea pe care o vor desfășura 
în cadrul proiectului:  În cazul actorilor cu expertiză 
relevantă pentru acțiunile selectate, este obligatorie 
respectarea următoarelor condiții, in funcție de 
activitatea pe care o vor desfășura în cadrul proiectului:  
- furnizorii de formare profesională și centrele de 
evaluare a competențelor dobândite în sistem non-
formal și informal trebuie să fie autorizați conform legii, 
-  furnizorii de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă trebuie să fie acreditați în 
condițiile legii. Asadar, o entitate care este agenție de 
muncă temporară, dar si furnizor autorizat de servicii de 
formare profesională și / sau furnizor de servicii 
specializate pentru stimularea ocupării forție de muncă 
este eligibila ca partener (in calitate de furnizor autorizat 
de servicii de formare profesională și / sau furnizor de 
servicii specializate pentru stimularea ocupării forție de 
muncă), în măsura în care demonstrează expertiză 
relevantă în domeniul uneia din activitățile 1-7 
(exceptand activitățile/ sub-activitățile în domeniul 



ocupării forței de muncă care implica componente 
specifice muncii temporare)   și în măsura în care va fi 
implicata în derularea activității/activităților în care are 
experiență, contribuind în mod direct la atingerea 
indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin 
prezentele apeluri de proiecte. 

15. In cadrul subcap. 1.7 Indicatori 
specifici de program, punctul B, este 
prevăzută ca țintă minimă 
obligatorie a indicatorului 4S39 70% 
din ținta indicatorului de realizare 
4S44, respectiv din ”Servicii la nivelul 
comunităților marginalizate aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială 
care beneficiază de sprijin”. Vă 
rugăm să clarificați dacă procentajul 
de 70% face referire la numărul de 
persoane din grupul țintă al 
proiectului care beneficiază de 
aceste servicii, furnizate la nivelul 
proiectului. În caz contrar, care este 
modalitatea de măsurare a realizării 
indicatorului asumat? 

Conform  Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice țtinta 
minimă obligatorie a indicatorului 4S39 este de 70% din 
ţinta indicatorului de realizare 4S44- Servicii la nivelul 
comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială care beneficiază de sprijin. Acest 
indicator 4S44  reprezintă numărul de servicii sprijinite 
direct în cadrul proiectului finanțat în contextul 
Obiectivului Specific 4.1 și care, la momentul acordării 
finanțării, îndeplinesc cumulativ criteriile prevazute de 
ghid. 

16. In cazul in care contul de persoana 
fizica a fost facut pe un nume si 
asociat acestuia o persoana juridica, 
dupa care respectiva persoana si-a 
pierdut calitatea de reprezentant 
legal, ce se poate face? Noul 
reprezentant legal isi creaza alt cont 
in mysmis si se poate asocia primei 
persoane juridice? 

Modalitatea de modificare a reprezentantului legal este 
aici: http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/mysmis/8.Instructiune.modificare.re
prezentant.legal.pdf  

17. Referitor la Anexele A si B din cadrul 
cererilor de finantare POCU 
"Dezvoltare locala integrata in 
comunitatile marginalizate in care 
exista populatie apartinand 
minoritatii rome", aceste anexe 
trebuiesc semnate si urcate in 
aplicatie? Daca da, de catre cine 
trebuiesc semnate? 

Aceste documente vor fi încărcate in format .pdf după 
aplicarea semnăturii electronice a reprezentantului 
legal/împuternicitului identificat electronic in aplicația 
MySMIS 2014. 

18. Conform Anexei 3 – Criterii de 
evaluare si selectie aferenta Ghidului 
Solicitantului - Conditii specifice 
“Dezvoltare Locala Integrata (DLI 
360) in comunitatile marginalizate”, 
criteriul 1.5 - Dimensionarea grupului 
țintă, solicitantii trebuie sa 

Conform Ghidului Conditii Specifice 4.1, ”Comunitățile 
marginalizate rome” sunt acele zone/ comunități în care 
populația aparținând minorității rome reprezintă  
minimum 10% din totalul populației la nivelul 
comunității. 



stabileasca in cererile de finantare un 
anumit procent pentru persoanele 
de etnie roma din cadrul grupului 
tinta. Avand in vedere faptul ca 
grupul tinta din cadrul proiectului pe 
care intentionam sa il depunem este 
constituit la nivelul mai multor UAT-
uri (150 de persoane persoane din 
UAT X, 200 de persoane din UAT Y, 
250 persoane din UAT Z), va rugam sa 
clarificari daca procentul 
persoanelor de etnie roma trebuie 
indeplinit in mod unitar la nivelul 
fiecarui UAT sau per total grup tinta. 

19. Tinand cont ca in aplicatia 
MySMIS2014 la sectiunea Rezultate 
previzionate ati mentionat faptul ca 
“Toți indicatorii menționați în 
prezentul ghid al solicitantului – 
condiții specifice sunt obligatorii (cu 
excepția indicatorului 4S41).”, 
urmatorii indicatori sunt 
OBLIGATORII:  
- 4S37.1. Persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială din 
comunitățile marginalizate care 
dobândesc o calificare la încetarea 
calității de participant, din care: - Din 
zona rurală  
- 4S43.1. Persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială din 
comunitățile marginalizate care 
beneficiază de servicii integrate, din 
care: - Din zona rurală  
- 4S38.1. Persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială din 
comunitățile marginalizate care au 
un loc de muncă, inclusiv cele care 
desfășoară o activitate 
independentă, la încetarea calității 
de participant, din care: - Din zona 
rurală  
- 4S39.1. Servicii funcționale oferite 
la nivelul comunităților marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială, din care: - Din zona rurală   
- 4S44.1. Servicii la nivelul 
comunităților marginalizate aflate în 

Proiectele implementate in zona rurala sunt incurajate, 
dar nu reprezinta o conditie obligatorie. Toti indicatorii 
mentionati in solicitare sunt obligatorii, insa nu si ce 
urmeaza dupa: "din care". 



risc de sărăcie şi excluziune socială 
care beneficiază de sprijin, din care: - 
Din zona rurală  
- 4S41.1. Comunități marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială care depășesc situația de 
vulnerabilitate la 6 luni de la 
încetarea sprijinului (conform 
definiției AROPE), din care: - Din zona 
rurală  
- 4S45.1. Comunități marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială care beneficiază de sprijin, 
din care: - Din zona rurală In 
consecinta, un proiect NU se poate 
adresa exclusive unei comunitati 
urbane? 

20. Ghidurile prevad obligatia ca o 
unitate de invatamant ISCED 0-2 sa 
fie partener. a) Scoala gimnaziala 
este partener doar pe baza 
documentului de infiintare sau are 
nevoie de document eliberat de 
ARACIP care sa ateste "ISCED 0-2"? b) 
Daca UAT-ul are o singura unitate de 
invatamant cu personalitate juridica, 
liceu, cu structuri (X gradinite, Z scoli 
primare, Y scoli gimnaziale) este in 
regula ca partaneriatul sa fie semnat 
de Liceu chiar daca este mai mult 
decat ISCED 0 -2? 

Daca este asigurat nivelul minim de acreditare ISCED 0-
2, atunci conditia obligatorie din Ghidul Conditii 
Specifice este asigurata. 

21. Avand in vedere obligativitatea 
participarii in cadrul proiectelor 
destinate persoanelor aflate in risc 
de saracie si excluziune sociala din 
comunitatile cu marginalizate in care 
exista si populatie de etnie roma, va 
rugam sa ne comunicati care este 
procentul de cofinantare pentru 
acest tip de partener (Scoala). Poate 
avea Scoala rata de cofinantare 0? 

Ratele de confinatare sunt cele din Ghidul Orientari 
Generale, 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului. In cazul in 
care este vorba despre o scoala, rata de confinatare 
aplicabila este in functie de institutia careia ii este 
subordonata. De exemplu, daca este subordonata unui 
APL, atunci cofinantarea este de 2%. 

22. In ceea ce priveste Activitatea 
preliminară - Realizarea analizei la 
nivelul comunităţii marginalizate 
rome pentru fundamentarea cererii 
de finanțare, la pagina 11 din GS 
POCU 4.1 se mentioneaza:” În 
situația în care cererea de finanțare 

In situația în care cererea de finanțare este acceptată la 
finanțare, cheltuielile aferente analizei vor putea fi 
solicitate la rambursare, pe bază de costuri reale, în 
limita a maximum 0,3% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. Implicarea persoanelor din comunitatea 
marginalizată în activitatea de analiză va putea fi 
dovedită cu: de exemplu liste de prezență, minutele 



este acceptată la finanțare, 
cheltuielile aferente analizei vor 
putea fi solicitate la rambursare, pe 
bază de costuri reale, în limita a 
maximum 0,3% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului”. Pentru ca 
acesta analiza sa devina eligibila, va 
rugam sa precizati urmatoarele: - 
daca analiza trebuie sa fie 
externalizata unei firme de 
specialitate, care apoi sa factureze - 
daca analiza poate fi intocmita doar 
de specialisti ai beneficiarului sau a 
unui partener sau de catre o echipa 
mixta compusa din experti ai 
beneficiarului si ai partenerului/lor, 
iar justificarea sa fie facuta cu 
documente justificative (state salarii, 
facturi, ordine de deplasare, etc) - 
daca printre expertii implicati in 
realizarea analizei, trebuie sa existe 
un Expert tehnic atestat de Minister 
sau este suficienta expertiza unui 
inginer constructor/constructii civile 
- daca aceste cheltuieli, cu realizarea 
analizei, trebuie sa fi fost facute sau 
doar angajate la momentul depunerii 
cererii sau la momentul semnarii 
contractului de finantare? 

întâlnirilor, fotografii, agenda întâlnirilor, materialele 
prezentate etc. aceste documente vor fi în mod 
obligatoriu anexate la documentul - analiza preliminară 
la nivel de comunitate. Se vor depune, de asemenea 
toate documentele justificative tehnico-financiare 
pentru realizarea analizei. Documentele financiare pot 
fi: in situatia in care realizarea analizei a fost contractata 
– factura; in situatia in care analiza a fost realizata cu 
experti proprii –  contracte individuale de munca, state 
de plata, rapoarte de activitate, documente de 
deplasare etc. Cheltuielile cu realizarea analizei vor fi 
platite conform angajamentelor cu prestatorul acestui 
serviciu. Conditia decontarii de catre Autoritatea de 
Management a acestei cheltuieli este legata de 
acceptarea la finantare a cererii de proiect si de 
solicitarea acestora (cuprinderea lor in bugetul 
proiectului).  

23. Cum trebuie sa procedeze un ONG cu 
vechime de sub 1 an de la infiintare 
pentru a putea sa obtina finantare 
ptr implementarea unui proiect, 
daca nu poate acoperi procentul de 
2% contributie proprie? ESTE 
ELIGIBIL ? Partenerul este de acord sa 
acopere contributia de 2% 

Orice entitate care participa, fie ca solicitant fie ca 
partener, la cererile de propuneri de proiecte trebuie sa 
se incadreze in conditiile mentionate in Ghidul Orientari 
generale si in Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice, 
respectiv trebuie sa fie direct responsabila de acoperirea 
procentului de contributie proprie. 

24. ONG-ul ca entitate nu a  implementat 
proiecte avand vechime sub 1 an de 
la infiintare, dar membrii fondatori 
au experienta intre 2 si 10 ani in 
implementarea unor proiecte, pe 
diverse functii de management sau 
executie. Va rugam sa ne comunicati 
daca in documente faceti referire la 
experienta ONG-ului ca entitate, sau 
la experienta membrilor?  

Conditiile referitoare la anii de experienţa minimă în 
domeniul proiectelor pentru care se solicită finanţare / 
proiecte similare implementate anterior se aplica 
entitatilor, nu persoanelor care fac parte din aceste 
entitati. 



25. Cate proiecte poate depune un 
solicitant in cadrul acestui apel? 

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. În cazul în care este identificat ca 
participând la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de 
propuneri de proiecte, toate proiectele identificate cu 
acea entitate juridică participantă vor fi respinse. 

26. Daca un UAT contracteaza o firma 
pentru realizarea analizei de teren, 
are obligatia de a publica acest lucru? 

Institutia publica are obligativitatea respectarilor legale 
cu privire la atribuirea contractelor de achizitii publice. 

27. Parteneriatul se realizeaza inainte 
sau poate fi realizat si dupa 
efectuarea analizei de teren? 

Parteneriatul trebuie definitivat inainte de depunerea 
cererii de finantare. 

28. Pentru activitatea preliminara ce 
vizeaza analiza la nivelul comunitatii 
marginalizate cine face contractarea 
pentru realizarea acesteia? 

Realizarea analizei la nivel de comunitate vizată prin 
proiect este OBLIGATORIE şi se va realiza înainte de 
depunerea cererii de finanțare, cu consultarea 
membrilor comunităților vizate şi a autorităților locale, 
constituind baza de referință pentru identificarea 
priorităților şi măsurilor ce vor fi incluse în proiect. În 
situația în care cererea de finanțare este acceptată la 
finanțare, cheltuielile aferente analizei vor putea fi 
solicitate la rambursare, pe bază de costuri reale, în 
limita a maximum 0,3% din valoarea totală  eligibilă a 
proiectului. Oricare dintre membri parteneriatului 
(solicitantul sau oricare dintre parteneri) poate realiza 
aceasta analiza. 

29. Va rugam clarificati daca, serviciile 
sociale ce vor fi furnizate in cadrul 
proiectului de catre Autoritatea 
locala, pot fi implementate cu 
ajutorul unui partener de proiect ce 
detine expertiza si resursa umana 
specializata in prestarea de servicii 
sociale. 

Conform Ghidului Orientari Generale, “În situația în care 
activitatea în cauză nu poate fi asigurată de un singur 
partener (proiectul are o acoperire mulți-regională 
și/sau presupune mai multe componente etc.), pot fi 
selectați mai mulți parteneri pentru implementarea 
aceleiași activități. În această situație, va fi detaliată 
implicarea fiecărui partener în implementarea activității 
comune.” 

30. Va rog sa precizati daca o comuna 
(primaria unei comune) poate fi 
partener in doua proiecte POCU 4.1. 
– Dezvoltare locală integrată (DLI 
360o) în comunitățile marginalizate 
în care există populație aparținând 
minorității rome. Comuna are 4 sate 
si 6.000 de locuitori. Se pot depune 
doua proiecte - unul pentru 2 sate, si 
celalalt pentru celelalte doua sate? 
Proiectele vor avea beneficiari 
diferiti, parteneriate diferite, grupuri 
tinta diferite. 

Da, o primarie poate depune 2 proiecte atata timp cat 
parteneriatul este diferit si comunitatile marginalizate 
asupra carora se actioneaza in cadrul proiectelor sunt 
diferite. 



31. Cadrele didactice care predau la 
grupele educatiei a doua sansa pot fi 
salarizate din bugetul proiectului pe 
durata implementarii? 

Cadrele didactice pot fi salarizate din bugetul 
proiectului, cu respectarea legislatiei in vigoare 
aplicabile acestora. 

32. În cadrul unui proiect POCU_OS 4.1, 
exista obligativitatea ca managerul 
de proiect sa fie angajatului 
solicitantului (liderului de 
parteneriat). 

Managerul de proiect trebuie sa fie angajatul 
solicitantului. Partenerul poate avea un coordonator al 
activitatilor partenerului (care nu face parte din echipa 
de management) decontat la cheltuieli directe. 

33. În implementare, decontarea 
cheltuielilor indirecte pe bază de rată 
forfetară conform cerințelor de mai 
sus se va efectua pe fiecare membru 
al partenerialului, prin aplicarea ratei 
forfetare de 15% la cheltuielile 
directe cu personalul care nu fac 
obiectul subcontractării efectuate de 
fiecare membru al parteneriatului și 
cuprinse în fiecare cerere de 
rambursare. 
Fiecare partener are dreptul la 15% 
costuri indirecte, raportate la 
bugetul propriu sau liderul de 
parteneriat decide?  

Rata forfetara de 15% se raporteaza la bugetul fiecarui 
partener. 

34. In comunitatea marginalizata roma, 
in urma analizei prealabile in teren, 
nu s-au identificat spatii in vederea 
inchirierii pentru desfasurarea 
activitatilor sociale si de formarea din 
cadrul comunitatii. Va rugam sa ne 
confirmati daca inchirierea de 
containere modulare cu spatiile 
necesare desfasurarii activitatilor 
sunt eligibile in cadrul OS 4.1- POCU 
(inchiriere sapatii pentru 
desfasurarea diverselor activitatii ale 
operatiunii, pg 47 ghid conditii 
specifice sau va rugam sa ne 
transmiteti in care categorie de 
cheltuieli se poate incadra acest 
cost). 

Inchirierea de containere modulare pentru desfasurarea 
activitatilor este eligibila si este incadrata la Închiriere 
spații pentru desfășurarea diverselor activități ale 
operațiunii. 

35. Conform Anexei 5 Instructiuni 
orientative privind completarea 
cererii de finantare la Ghidul 
Solicitantului - Conditii Specifice OS 
4.1 POCU, in sectiune 1. Solicitant vor 
fi incarcate pe langa alte documente 
si: "Documente suport pentru 

Pentru dovedirea experientei pot fi prezentate orice tip 
de document ar putea justifica experienta in domeniul 
respectiv, de ex., contracte de prestari servicii, contracte 
de finantare, recomandari, procese verbale de receptie, 
alte tipuri de contracte etc. 



dovedirea experienței relevante 
pentru a îndeplini condiția de 
capacitate operaționala experiența 
dumneavoastră/partenerilor 
dumneavoastră ca actori cu 
expertiză relevantă – persoane 
juridice care au experiență de 
minimum 6 luni cel puțin în domeniul 
uneia din activitățile 1-7 și care vor fi 
implicate în derularea 
activității/activităților în care are 
experiență, contribuind în mod 
direct la atingerea indicatorilor de 
realizare/ de rezultat solicitați prin 
prezentele apeluri de proiecte". Va 
rugam sa aveti amabilitatea de a ne 
clarifica ce tip de documente suport 
putem prezenta pentru dovedirea 
experientei. 

36. Daca in ghid conditii specifice se 
mentioneaza: cheltuielile indirecte 
se vor deconta in suma forfetara de 
15% din cheltuielile directe de 
personal, in My Smis in etapa de 
scriere mentionez / incarc resursa 
umana si cheltuielile care intra pe 
indirecte (responsabil financiar, 
responsabil achizitii, asistenti, 
chetuieli juridice samd.)? 

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este 
indicativă; solicitantul nu trebuie să fundamenteze 
cheltuielile indirecte în bugetul proiectului, aceste 
cheltuieli fiind stabilite ca rată forfetară de 15% din 
costurile directe eligibile cu personalul care nu fac 
obiectul subcontractării (prin aplicarea articolului 68 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013). Pe parcursul implementării proiectului nu vi 
se vor solicita documente suport pentru justificarea 
cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul proiectului, ci 
doar cu privire la costurile directe eligibile cu personalul 
care nu fac obiectul subcontractării. In mySmis se 
incarca suma aferenta cheltuielilor indirecte. 

37. Autoritatea publică locală cu statut 
de Partener în cadrul proiectului 
poate coordona activitatea de 
îmbunătățire a condițiilor de locuit în 
cadrul căreia să subcontracteze 
lucrări de reparații, consolidări 
structurale, izolație termică și 
încălzire a locuinței etc? Sau 
subcontractarea poate fi realizată 
doar de către Solicitant (ONG)? 

Activităţile de subcontractare se realizează numai de 
către solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul 
acestuia. Prin excepție, partenerii pot subcontracta 
activități/subactivități suport (de ex., organizare 
evenimente, pachete complete conţinând transport şi 
cazare a participanţilor şi/sau a personalului propriu, 
sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități 
relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri în 
baza expertizei în domeniu. Daca autoritatea publica a 
fost selectata ca partener pentru indeplinirea activitatii 
5, nu poate subcontracta serviciile care duc la 
indeplinirea acestei activitati. 

38. Pentru demonstrarea capacității 
financiare a unui partener, este 
obligatoriu ca situațiile financiare de 
pe ultimul an fiscal încheiat să fie 

In conformitate cu ghidul “Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital  
Uman 2014-2020  - Aprilie 2016” – subcapitolul 4.1.3. 
Capacitatea financiară şi operaţională Capacitatea 



pozitive? În cazul în care un ONG și-a 
încheiat anul financiar cu pierdere, 
acesta poate fi cooptat ca partener în 
proiect? 

financiară a parteneriatului “se stabilește ca valoare 
maximă a finanțării nerambursabile care poate fi 
accesată de fiecare organizație din cadrul 
parteneriatului în funcție de tipul organizației.” Aceasta 
valoare maximă a finanțării nerambursabile se 
calculeaza in functie de venituri/cifra de afaceri, si nu in 
functie de rezultatul exercitiului (profit/ pierdere). 

39. In cazul locuintelor cu un grad ridicat 
de degradare se poate realiza 
constructie in locul extinderii sau 
reabilitarii unde este cazul? 

Conform Ghidului solicitantului – condiții specifice  
”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile 
marginalizate în care există populație aparținând 
minorității rome”,  Activitatile de imbunatatire a 
conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta 
(precum lucrari de reparatii, consolidări structurale, 
izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de 
camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor 
conexe, conectare la reţelele de utilități - gaze, apă, 
electricitate etc.  din cadrul activitatii 5), au scopul de a 
reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă 
pentru siguranța familiilor și pentru a facilita 
îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de 
învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă. Avand 
in vedere aceste prevederi ale ghidului, construcția de 
clădiri nu este eligibilă. 

40. Pentru completarea cererii de 
finanțare aferentă POCU 4.1 - 
Activități previzionate, se 
menționează atât în aplicația 
MySmis, cât și în POCU Orientări 
generale faptul că ”ATENTIE!!! - La 
definirea duratei subactivității va 
recomandam sa nu folosiți câmpul 
„data”, având in vedere faptul ca 
data de demarare a proiectului este 
direct legata de data semnării 
contractului de finanţare”. Având în 
vedere faptul că aplicația solicită 
introducerea date de început și a 
datei de finalizare a 
activității/subactivității, pentru a 
putea calcula perioada de derulare a 
activității, cum se va proceda în aces 
caz? De exemplu: În cazul Activității 
nr. 1, care se va întinde pe o perioadă 
de 10 luni, pentru ca în aplicație să 
îmi apară durata de 10 luni, trebuie 
să întroduc DATE CALENDARISTICE 
pentru a se calcula cele 10 luni de 
derulare. În condițiile în care, la 

Se va completa pentru fiecare activitate/subactivitate 
luna si anul inceperii conform tabelului din Anexa 5-
Instructiuni orientative privind completarea cererii de 
finantare, urmand ca la momentul semnarii contractului 
sa se actualizeze corespunzator perioada de 
implementare. 



momentul depunerii cererii de 
finanțare nu se cunoaște data 
semnării contractului de finanțare și 
a perioadei efective de derulare a 
activității, și având în vedere 
mențiunea din instrucțiunile de 
completare a acestei secțiuni, vă rog 
să îmi comunicați cum se poate 
completa DURATA activității fără a 
introduce datele de început și de 
final a activității. 

41. In ghidul solicitantului - Conditii 
specifice - Dezvoltare locala integrata 
(DLI 360) in comunitatile 
marginalizate in care exista populatie 
apartinand minoritatii rome, la pag. 
5, A1 Tabel 1, Indicatori cheie si 
praguri minamale pentru validarea 
comunitatilor marginalizate, sunt 
stabilite procentual aceste praguri. 
Nu este definita raportarea acestor 
procentaje. De exemplu la prima 
pozitie este 22%. Fata de ce? Fata de 
populatia din comunitatea romilor 
din zona marginalizata sau fata de 
populatia localitatii? La fel, la toate 
pozitiile. 

Pragurile minimale, prezentate in Tabelul 1. Indicatori 
cheie și praguri minimale pentru validarea zonelor ca 
fiind marginalizate, s-au calculat având ca referință 
coumunitatea romă din zonele marginalizate. 

42. In cadrul ghidului specific OS 4.1 
POCU, “Anexa A. Model orientativ de 
chestionar de cercetare pe teren 
pentru studiul de validare”, este 
enuntat “tabelul Q3”. Va rugam 
clarificati, unde se poate identifica 
acest tabel Q3, in ce document si de 
unde se poate descarca documentul 
ce contine tabelul? 

Anexa A – Model orientativ de chestionar de cercetare 
pe teren pentru studiul de validare, are o notă de subsol, 
în care se face mențiunea: ”Preluat din Atlas al zonelor 
rurale marginalizate şi al dezvoltării umane locale în 
România”. Prin urmare, Tabelul Q3 se gaseste în Atlasul 
Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane 
Locale din România (pagina 374) care face parte din 
pachetul de documente aferent apelurilor de propuneri 
de proiecte pe 4.1 si 4.2. 

43. O cerere de finantare va contine in 
mod obligatoriu toate activitatile 1-6 
sau se pot alege din activitatile 
cuprinse in ghid la capitolul 1.3. 
Tipuri de activități, in functie de 
nevoile comunitatii? 

Toate activitatile sunt obligatorii. Insa, daca in grupul 
tinta nu exista persoane care au nevoie de asistenta 
juridica pentru reglementari acte, asa cum reiese din 
Activitatea preliminara (Realizarea analizei la nivelul 
comunitatii marginalizate rome pentru fundamentarea 
cererii de finantare), Activitatea 6 nu este obligatorie. 
Conform Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: 
”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile 
marginalizate în care există populație aparținând 
minorității rome”, A 4. Abordarea integrata solicitata 
prin apelul de proiecte, Cererile de finanțare vor avea o 
abordare integrată în sensul că vor conține în mod 



obligatoriu (element de eligibilitate proiect) sub-
activități aferente activităților 1-7, (1.3. Tipuri de 
activități – din prezentul ghid).  Aplicantul va alege din 
sub-activitățile aferente activitatilor prevazute pentru 
fiecare din cele 6 domenii ( educatiei, ocupării forței de 
muncă, îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv 
reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de 
utilități), acordării de asistență juridică pentru 
reglementări acte, combaterii discriminării și  
promovării multiculturalismului),  pe cele care răspund 
nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă. 

44. Va rugam sa ne comunicati daca 
Anexa B. Fisa sintetica a comunitatii, 
din cadrul apelurilor 1,2 si 3 POCU, 
Axa 4, DMI 4.1 si 4.2, trebuie 
completata pentru intreaga 
comuna/oras (adica pentru toate 
strazile din comuna sau orasul in care 
se va implementa proiectul) sau doar 
pentru strazile din zona sau zonele 
marginalizate identificate in cadrul 
comunei/orasului in care se va 
implementa proiectul? 

Anexa B Fisa sintetica a comunitatii din cadrul apelurilor 
1,2 si 3 POCU, Axa 4, DMI 4.1 si 4.2, trebuie completata 
pentru doar pentru zona marginalizata, respectiv pentru 
strazile din zona sau zonele identificate ca marginalizate 
din cadrul comunei/orasului in care se va implementa 
proiectul. 

45. Va rog sa precizati daca in cadrul 
proiectelor depuse pe OS 4.1 pot fi 
organizate cursuri in domeniul 
agricol (lucrator in cultura plantelor, 
lucrator cresterea animalelor, 
floricultor-peisagist) avand in vedere 
ca populatia din mediul rural este 
implicata in activitati gospodaresti 
din aceste domenii. 

Conform activitatilor finantate din POCU, AP 4, OS 4.1 si 
OS 4.2, scopul activitatii de formare profesionala este 
ocuparea. Avand in vedere faptul ca schema de ajutor de 
minimis vizeaza infiintarea de start-up-uri prin care se 
subventionaza locurile de munca in domeniul non-
agricol, formarea profesionala in domeniul agricol nu 
este eligibila. 

46. In cadrul Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor POCU, 
capitolul 8 Beneficiari cu proiecte 
multiple sunt menționate regulile 
pentru beneficiarii cu 2 sau mai 
multe proiecte. Aceste reguli se 
aplica doar solicitanților sau se aplica 
si partenerilor aflați in mai multe 
proiecte? 

Regulile mentionate se aplica solicitantilor. 

47. In cadrul Ghidului CS 4.2 la cheltuieli 
tip FEDR se precizează ca 85% din 
acestea trebuie sa fie destinate 
masurilor directe destinate grupului 
țintă, fiind exemplificat doar prin 
îmbunătățireacondițiilor de locuire. 
Pot fi încadrate in categoria de 

In masura in care cheltuielile de tip FEDR sunt aferente 
măsurilor directe destinate grupului țintă, acestea se 
incadreaza in procentul de 85% 



masuri directe destinate grupului 
țintă de exemplu Centre 
antreprenoriale înființate in spatii ale 
Primăriilor (modernizate si dotate 
prin proiect - cheltuieli tip FEDR) in 
care sa-si desfășoare activitatea 
persoanele care au demarat o 
activitate independenta? 

48. Funcția de Expert monitorizare este 
eligibila si in ce categorie poate fi 
încadrată pentru remunerare: Expert 
(expertiza națională) sau personal 
suport pentru activitatea 
managerului de proiect? 

In situatia in care expertul de monitorizare este un 
expert tehnic, implicat in implementare unei/unor 
activitati destinate grupului tinta, acesta poate fi 
fundamentat bugetar ca si cheltuiala directa. in situatia 
in care expertul de monitorizare realizeaza sarcini de 
coordonare a proiectului si de sprijin al activitatii 
managerului de proiect, el va fi decontat ca si cheltuiala 
indirecta, fiind inclus in categria de experti suport pentru 
activitatea managerului de proiect. 

49. In cadrul cererilor de propuneri de 
proiecte AP 4, obiectiv specific 4.1. si 
4.2. sunt eligibile taxele de 
evaluare/acreditare/autorizare a 
programelor de formare 
profesionala? 

In cadrul acestor apeluri, taxele de 
evaluare/acreditare/autorizare, in conformitate cu 
prevederile ghidurilor specifice, nu sunt eligibile. 
Solicitantul, pentru a fi eligibil, trebuie să îndeplinească 
condiția experienței de cel puțin un an in domeniul 
activității/activităților pe care el dorește să le 
desfășoare, iar partenerul de cel puțin 6 luni, astfel, 
acreditarea sau autorizarea trebuie să existe deja la 
momentul depunerii cererii de finanțare. 

50. In cadrul celor 2 ghiduri specifice 
POCU, liniile de finantare 4.1 si 4.2, 
se specifica faptul ca pot fi oferite 
servicii socio-medicale grupului tinta 
si faptul ca prin FEDR, pot fi realizate 
lucrari de constructii: reabilitare / 
modernizare cladiri / conditii de 
locuire, inclusiv accesibilizarea 
cladirilor / inclusiv a spatiilor 
interioare pentru persoane cu 
dizabilitati (de ex toalete 
accesibilizate). Putem in cadrul 
proiectului pe care il construim, sa 
propunem reabilitarea cladirii unui 
cabinet medical in comuna 
marginalizata aleasa? 

In masura in care reabilitarea cladirii unui cabinet 
medical in comuna marginalizata aleasa se incadreaza in 
activitatile sau sub-activitatile din cadrul proiectului, 
aceasta este o cheltuiala eligibila.  
 

51. Este necesar ca Liderul de 
Parteneriat ONG sa desfasoare o 
selectie transparenta de parteneri, 
chiar daca nu este autoritate 
publica? 

Conform "Orientari privind accesarea finantarilor in 
cadrul POCU 2014-2020", in cazul unui solicitant care 
este ONG, selectia partenerilor se face in baza unei note 
justificative.  De asemenea, trebuie respectate  regulile 
prezentate in cadrul Ghidului Orientari Generale – 
Selectia Partenerilor. Doar Solicitanţii instituţii finanțate 



din fonduri publice au obligaţia de a selecta parteneri din 
sectorul privat, pentru implementarea proiectelor avute 
în vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015. 

52. Ca urmare a analizei de nevoi a 
reiesit necesitatea infiintarii unei 
crese si a unui cabinet stomatologic. 
In aceste conditii beneficiarii sunt 
doar copiii de etnie roma din 
comunitatea marginalizata (din 
grupul tinta) sau si alti copii 
apartinand comunitatii (oras) –
pentru crese? Aceiasi intrebare si 
pentru cabinetul stomatologic cu 
mentiunea ca aici intra si adultii. 

Pentru evitarea segregarii, accesul la serviciile infiintate 
in cadrul proiectului poate fi permis si altor persoane din 
comunitatea marginalizata care nu fac parte din grupul 
tinta, dar vor fi eligibile doar cheltuielile aferente 
serviciilor de care beneficiaza grupul tinta.  
 

 

 

 

 


