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Catre: Ministerul Fondurilor Europene – AM POCU 

 

 

Comentarii si propuneri privind Ghidul Conditii Generale „Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020”   

(publicat spre consultare pe 29 februarie 2016) 

 

 

 

A. PROPUNERI SI COMENTARII ASUPRA TEXTULUI ACTUAL GHIDULUI 

 

Nr. 

crt. 

Pagina/Parag

raf 

Continut existent Propuneri Comentarii/Observatii 

1.  Pag. 

3/Capitolul 1. 

Abrevieri si 

glosar de 

termeni 

Glosarul de termeni este postat pe 

site-ul MFE – www.fonduri-ue.ro  

Introducerea unui glosar de termeni 

si a listei de abrevieri relevant POCU 

Introducerea unui glosar cu termeni relevanti pentru 

Ghid si pentru POCU (asa cum exista, spre exemplu, 

in ghidurile pe POSDRU anterioare si cum a existat 

si in prima varianta de Ghid POCU din 2015), 

precum si a listei de abrevieri este nu doar utila, ci si 

in acord cu continutul obisnuit al unui astfel de 

document care ar trebui sa fie cat mai clarificator 

pentru cititori. In plus, directionarea catre site-ul 

MFE pentru a consulta glosarul este foarte generala 

(fiind indicat pur si simplu site-ul www.fonduri-

ue.ro). Cautand prin sectiunile site-ului, nu am 

identificat nicio pagina care sa contina un glosar de 
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termeni.  

2. Pag. 20/ 

Capitolul 3, 

subcapitolul 

3.1. – Cadrul 

institutional 

 

Pe randul cu organisme 

intermediare nu sunt nominalizate 

punctual organismele efective 

care sunt implicate in gestionarea 

POCU 

In coloana „Denumirea autoritatii” 

pe randul „Organisme intermediara” 

sa fie nominalizate toate OI-urile 

Cadrul institutional prezentat in forma actuala este 

unul incomplet si nu asigura o informare clara a 

potentialilor beneficiari cu privire la institutiile care 

asigura gestionarea POCU. 

3. Pag. 20/ 

Capitolul 3, 

paragraf 3.2.1 

– sectiunea 

„Mecanismul 

non-

competitiv” 

 

Trasatura definitorie a 

mecanismului non-competitiv o 

reprezinta faptul ca solicitantii de 

finantare, institutii ale 

administratiei publice centrale, 

sunt unici prestatori ai tipului de 

servicii pentru care se lanseaza 

cererea de propuneri de proiecte. 

Trasatura definitorie a mecanismului 

non-competitiv o reprezinta faptul ca 

solicitantii de finantare, institutii ale 

administratiei publice centrale, sunt 

unici prestatori ai tipului de servicii 

pentru care se lanseaza cererea de 

propuneri de proiecte. Prestatorii 

unici si tipul de servicii pentru 

care se lanseaza cereri de 

propuneri de proiecte non-

competitive sunt:_________ 

Pentru o reala transparenta cu privire la 

implementarea mecanismului “non-competitiv”, 

consideram necesara mentionarea institutiilor 

administratiei publice centrale pentru care ar urma sa 

se lanseze cereri de propuneri de proiecte pe 

mecanismul non-competitiv, precum si a serviciilor 

care vor face obiectul acestor cereri.  

Din moment ce AM POCU apreciaza mecanismul 

non-competitiv aplicat institutiilor publice ca fiind 

unul „rational si eficace” si mentioneaza ca 

institutiile publice vizate prin acest mecanism sunt 

„unici prestatori ai tipului de servicii pentru care 

se lanseaza cererea de propuneri de proiecte”, 
presupunem ca acesti beneficiari si serviciile pe care 

le presteaza ei au fost clar identificati si inventariati 

de AM in procesul de pregatire a POCU.  

4. Pag. 21/ 

Subcapitolul 

3.2.2. 

Contractare - 

[...] In situatia in care se constata 

suprapuneri, valoarea asistentei 

financiare nerambursabile 

aferenta cererii de finantare 

In situatia in care se constata, din 

clarificarile obtinute de la 

solicitant, ca echipamentele 

achizitionate pe un proiect se pot 

Prevederea existenta in acest moment trebuie 

amendata pentru a nu se efectua taieri din buget 

pentru echipamente cu aceeasi destinatie in situatii ce 

au fost justificate corect de solicitant la clarificari.  
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Sectiunea 

„Evitarea 

dublei 

finantari” 

 

aprobata la finantare, va fi 

diminuata corespunzator. 
folosi si pe un alt proiect finantat 

in ultimii 3 ani fiscali, fara a afecta 

planul de activitati al proiectului 

aflat in desfasurare respectiv 

sustenabilitatea proiectului 

finalizat in ultimii 3 ani fiscali,  

valoarea asistentei financiare 

nerambursabile aferenta cererii de 

finantare aprobata la finantare, va fi 

diminuata corespunzator. 

Dubla finantare se refera la acele situatii in care 

aceeasi persoana juridica primeste finantare din surse 

diferite (doua sau mai multe) pentru aceleasi 

activitati/scopuri etc. 

Din moment ce scopul celor 2 proiecte este diferit 

(deoarece nu ar fi fost finantate in alte conditii), 

activitatile celor 2 proiecte actioneaza pentru scopuri 

diferite chiar daca au nevoie de acelasi tip de 

logistica.   

Spre exemplu:  

Pe proiectul 1 au fost achizitionate 2 laptopuri pentru 

activitatea de formare a GT1, iar pe proiectul 2 se 

prevede achizitionarea a 2 laptopuri pentru furnizarea 

activitatilor de formare a GT2. Conform prevederilor 

actuale din Ghid, s-ar putea presupune in mod eronat 

ca aceasta este automat o suprapunere, iar cele 2 

laptopuri achizitionate pe proiectul 1 pot fi utilizate 

pe proiectul 2. Ceea ce nu este neaparat adevarat. Se 

poate intampla ca o astfel de masura (diminuarea 

valorii proiectului 2 cu cuantumul celor 2 laptopuri 

prevazute) sa afecteze planificarea si graficul de 

activitati al proiectului 2. Similar si la alte 

echipamente FEDR. Asadar, recomandam precautie 

in aplicarea unei astfel de prevederi. 

5. Pag. 21/ 

subcapitolul 

3.2.3. 

Contractul intra in vigoare la data 

semnarii lui de catre 

AMPOCU/OI POCU delegat, 

Contractul intra in vigoare la data 

semnarii lui de catre AM POCU/OI 

POCU delegat, dupa ce in prealabil a 

Aceste prevederi sunt necesare deoarece, din 

experienta POSDRU, de cele mai multe ori, AM/OI 

semneaza contractul de finantare intr-o alta zi decat 
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„Implementare 

si raportare” 

dupa ce in prealabil a fost semnat 

de Beneficiar. 

fost semnat de Beneficiar. AM 

POCU/OI POCU il va anunta pe 

Beneficiarul proiectului  despre 

semnarea contractului, in scris 

(prin fax/email/mesaj prin sistemul 

MySMIS), chiar in ziua semnarii 

contractului de finantare de catre 

AM POCU/OI POCU. 

 

Perioada de implementare a 

proiectului incepe in prima zi 

lucratoare dupa data semnarii lui 

de catre AM POCU/OI POCU. 
 

beneficiarul, iar contractul de finantare semnat de 

ambele parti intra in posesia beneficiarului dupa o 

perioada de timp de la semnarea acestuia. Din aceste 

motive, au existat de multe ori situatii de 

incertitudine din partea beneficiarilor care nu stiau 

cand a fost semnat contractul de finantare si/sau cand 

a inceput oficial perioada de implementare a 

proiectului. 

 

De asemenea, prin informarea in scris a faptului ca a 

fost semnat contractul de finantare, beneficiarii si 

partenerii pot incepe formalitatile necesare pentru 

angajarea expertilor (de exemplu intocmire CIM-uri 

si inregistrare in Revisal). 

  

 

 Pag.25, 

Capitolul 4 

„Reguli 

generale de 

eligibilitate”, 

subcapitolul 

4.1.1 

 

Solicitantului NU i se poate 

acorda finantarea nerambursabila 

solicitata daca [...] 

 este vinovat de grave greseli 

profesionale pe care 

Autoritatea de Management 

le poate dovedi prin orice 

mijloace; 

Solicitantului NU i se poate acorda 

finantarea nerambursabila solicitata 

daca [...] 

 este vinovat de grave greseli 

profesionale pe care Autoritatea 

de Management le poate dovedi 

prin orice mijloace legale; 

O astfel de exprimare este una mai potrivita avand in 

vedere faptul ca AM POCU trebuie sa actioneze in 

limitele legii.  

 

 Pag. 30, 

capitolului 4, 

subcapitolul 

In distributia bugetului proiectului 

pe fiecare membru al 

parteneriatului se va tine cont de 

 Solicitam excluderea acestei prevederi deoarece ar 

limita in mod nejustificat posibilitatea organizatiilor 

mici (IMM-uri, ONG-uri) de a avea calitatea de 

mailto:asociatia.beneficiarilor@gmail.com


 
 

5 
Asociatia Beneficiarilor de Fonduri Europene 

Adresa: str. Col. Constantin Blaremberg, nr 2-4/2A, sector 1, Bucuresti 
Telefon: 021.317.8000 

Fax: 021.311.59.11 
Email: asociatia.beneficiarilor@gmail.com  

 
 

4.1.4. Selectia 

partenerilor 

 

faptul ca alocarea financiara 

gestionata de Beneficiar/lider de 

parteneriat trebuie sa fie mai mare 

decat alocarea financiara 

gestionata de oricare alt membru 

al parteneriatului. 

beneficiar in proiecte, in special in cazul proiectelor 

cu impact mare. In plus, o astfel de constrangere 

legata de alocarile financiare gestionate de membrii 

parteneriatului distorsioneaza modul de proiectare si 

design al proiectelor si impartirea intre parteneri a 

responsabilitatilor (si bugetelor aferente) in functie 

de ariile de experienta ale fiecaruia.    

 Pag. 33, 

sectiunea 

„Calitatea 

tehnica si 

financiara a 

proiectelor” 

 4.3. „Calitatea tehnica si financiara a 

proiectelor” 

Propunem numerotarea cu „4.3.” a acestei sectiuni. 

In lipsa numerotarii distincte a acesteia s-ar putea 

induce impresia eronata ca aceasta sectiune face parte 

din „Eligibilitatea proiectului”. „Calitatea tehnica si 

financiara a proiectelor” reprezinta o etapa dinstincta 

de evaluare a proiectelor.  

 

De asemenea, pentru corecta informare a potentialilor 

solicitanti, este necesara mentionarea punctajelor 

minime si maxime pentru fiecare dintre cele 4 

criterii.  

 Pg. 

34/subcapitolul 

4.2.1, ultimul 

paragraf 

 In cazul parteneriatelor in care 

solicitantul apartine categoriei de 

ordonatori de credite ai bugetului 

de stat, bugetului asigurarilor 

sociale de stat si ai bugetelor 

fondurilor speciale si entitatile 

aflate in subordine sau in 

coordonare finantate integral din 

bugetele acestora, valoarea 

Prin exceptie de la regula 

prezentata anterior, in cazul 

parteneriatelor in care solicitantul 

apartine categoriei de ordonatori de 

credite ai bugetului de stat, bugetului 

asigurarilor sociale de stat si ai 

bugetelor fondurilor speciale si 

entitatile aflate in subordine sau in 

coordonare finantate integral din 

Mentiunea este utila pentru o mai mare claritate a 

prevederilor privind asigurarea cofinantarii la nivel 

de proiect. 
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contributiei la nivel de 

proiect/parteneriat va fi cea [...] 

 

bugetele acestora, valoarea 

contributiei la nivel de 

proiect/parteneriat va fi cea [...] 

 Pag. 36, primul 

paragraf  

 

Platile in numerar vor fi utilizate 

doar in situatii bine justificate (de 

exemplu acordarea de subventii 

pentru grupul tinta) doar in 

situatiile in care platile prin 

sistemul bancar sau prin mandat 

postal nu pot fi derulate. In aceste 

situatii particulare, Beneficiarul 

va solicita acordul prealabil al 

AM/OI POCU responsabil. Orice 

plata in numerar efectuata de catre 

Beneficiar/Partener fara acordul 

prealabil al AM/OI va fi 

considerata neeligibila 

Platile in numerar la nivelul 

proiectului sunt acceptate pana la  

echivalentul in lei a 100 de euro (cu 

tot cu TVA) per tranzactie. 

Platile in numerar de valori mai mari 

vor fi utilizate doar in situatii bine 

justificate (de exemplu acordarea de 

subventii pentru grupul tinta) doar in 

situatiile in care platile prin sistemul 

bancar sau prin mandat postal nu pot 

fi derulate. In aceste situatii 

particulare, Beneficiarul va solicita 

acordul prealabil al AM/OI POCU 

responsabil. Orice plata in numerar 

efectuata de catre Beneficiar/Partener 

fara acordul prealabil al AM/OI va fi 

considerata neeligibila.  

AM/OI POCU are obligatia de a 

raspunde solicitarii Beneficiarului 

in termen de maximum 3 zile 

lucratoare de la primire; in caz 

contrar, solicitarea se considera 

acceptata de AM/OI POCU, iar 

cheltuiala va fi considerata 

Consideram ca este firesc sa fie acceptate ca eligibile 

platile in numerar pana la un plafon rezonabil de 100 

de euro per tranzactie, mai ales conditiile in care, la 

nivelul proiectului, pot aparea situatii neprevazute 

care impun efectuarea unor plati in numerar. Cateva 

dintre exemple ar fi: plata unor taxe de curierat, 

achizitionarea unor articole de papetarie, decontarea 

transportului pentru reprezentantii grupului tinta etc. 

 

De asemenea, consideram necesara stabilirea unui 

termen in care AM/OI sa fie obligat sa raspunda 

solicitarii Beneficiarului pentru a nu se intarzia in 

mod nejustificat efectuarea unor plati la nivelul 

proiectului cu efecte negative in special asupra 

reprezentantilor grupului tinta sau a resurselor umane 

implicate in proiect. 
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eligibila. 

 

 Pag. 36/ 

Subcapitolul 

4.2.3. 

„Cheltuieli 

neeligibile” 

 

Urmatoarele categorii de 

cheltuieli nu sunt eligibile: [...] 

 

 orice cheltuieli care depasesc 

plafoanele stabilite prin 

ghidurile specifice sau prin 

instructiuni speciale care 

vizeaza instituirea de 

plafoane specifice unor 

anumite categorii de 

cheltuieli 

Urmatoarele categorii de cheltuieli 

nu sunt eligibile: [...] 

 

 orice cheltuieli care depasesc 

plafoanele stabilite prin 

ghidurile specifice sau prin 

instructiuni speciale care 

vizeaza instituirea de plafoane 

specifice unor anumite categorii 

de cheltuieli. Este neeligibila 

doar partea din cheltuiala 

care depaseste plafonul 

specific categoriei de 

cheltuieli. 

Explicatia este necesara pentru a evita eventuale 

interpretari incorecte din partea evaluatorilor sau 

ofiterilor de verificare, care ar putea conduce la 

invalidarea intregii sume aferente unei cheltuieli. 

 

 Pag. 37 

capitolul 4 

4.2.5. 

Cheltuieli 

eligibile 

directe si 

indirecte, 

sectiunea 

„Cheltuielile 

de personal pot 

fi directe sau 

 Propunem incadrarea responsabilului 

financiar, expertului achizitii publice, 

consilierului juridic si expertului 

informare si publicitate la cheltuieli 

directe de personal (decontate la 

cheltuieli directe). 

 

De asemenea, solicitam mentionarea 

in clar a faptului ca si partenerii isi 

pot numi experti care sa asigure 

gestionarea financiara si juridica a 

Incadrarea ca experti suport a responsabilului 

financiar, expertului achizitii publice, expertilor de 

informare si publicitate si consilierului juridic, 

experti fara de care activitatea proiectului nu se poate 

desfasura in conditii legale, la cheltuieli indirecte de 

personal nu este una oportuna, in conditiile in care 

activitatea acestor experti afecteaza in mod direct 

buna desfasurare a proiectului si implicit, realizarea 

fiecarui indicator al proiectului. 

  

In plus, lipsa unor mentiuni cu privire la valoarea 
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cheltuieli 

indirecte” 

proiectului (expert financiar partener, 

consilier juridic partener, expert 

achizitii partener etc) 

 

care poate fi alocata la nivel de proiect la capitolul 

bugetar de „Cheltuieli indirecte” face imposibila 

analizarea oportunitatii incadrarii acestor experti la 

cheltuieli indirecte. In masura in care aceasta 

categorie ramane plafonata asemeni situatiei din 

POSDRU 2007-2013, se poate dovedi imposibil de 

inclus in echipa de management a proiectului a 

acestor experti atat de necesari bunei derulari a 

proiectului. 

 

De asemenea, in ceea ce priveste solicitarea de a se 

mentiona in clar faptul ca si partenerii pot introduce 

in echipa de management posturi necesare bunei 

implementari a proiectului, precizam ca aceasta este 

necesara pentru a se evita potentiale interpretari 

eronate conform carora partenerii nu ar avea  

voie/nevoie de astfel de pozitii, lucru fals, de altfel. 

Partenerii au obligatii similare beneficiarului in ceea 

ce priveste raportarea financiara si derularea de 

achizitii, spre exemplu, fiind necesara, asadar, 

incadrarea unor experti care sa desfasoare aceste 

activitati si la nivelul partenerului. 

 

 Pag. 38 4.2.6. 

Cheltuieli cu 

personalul 

implicat in 

Limita zilnica maxima care poate 

fi decontata per expert trebuie sa 

se incadreze in limita maxima de 

12 ore/zi, 60 ore/saptamana 

Limita zilnica maxima care poate fi 

decontata per expert trebuie sa se 

incadreze in limita maxima de 12 

ore/zi, 60 ore/saptamana 

Mentionarea in clar a faptului ca este vorba despre 

contractele de munca finantate din fonduri publice 

asigura o intepretare corecta a prevederilor 

referitoare la concediul de odihna platit in vederea 
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proiect 

4.2.6.1. 

Plafoane 

aplicabile 

cheltuielilor cu 

personalul 

 

reprezentand ore lucrate atat in 

proiecte finantate din Fondul 

Social European  - Programul 

Operational Capital Uman cat si 

norma de baza, sau alte contracte 

de munca in afara proiectelor 

reprezentand ore lucrate atat in 

proiecte finantate din Fondul Social 

European  - Programul Operational 

Capital Uman cat si norma de baza, 

sau alte contracte de munca 

finantate din fonduri publice in 

afara proiectelor 

evitarii dublei finantari, concept care vizeaza strict 

sfera fondurilor publice, nu pe cea a celor private.  

 

 Pag. 38 4.2.6. 

Cheltuieli cu 

personalul 

implicat in 

proiect 

4.2.6.1. 

Plafoane 

aplicabile 

cheltuielilor cu 

personalul 

 

Orele de munca zilnica aferente 

zilelor in care angajatul se afla in 

concediu de odihna aferent 

fiecaruia din contractele de munca 

se cumuleaza la numarul orelor 

lucrate si platite pe zi, care se 

supun limitei de 12 ore/zi, 60 

ore/saptamana eligibile. 

Orele de munca zilnica aferente 

zilelor in care angajatul se afla in 

concediu de odihna aferent fiecaruia 

din contractele de munca finantate 

din fonduri publice se cumuleaza la 

numarul orelor lucrate si platite pe zi, 

care se supun limitei de 12 ore/zi, 60 

ore/saptamana eligibile. 

 Pag 40, 

parafraful 2 

Managerul de proiect si expertii-

cheie pentru implementarea 

proiectului (de ex., responsabilii 

cu derularea activitatilor de 

formare profesionala, consiliere 

etc.) se nominalizeaza inca din 

faza de depunere a cererii de 

finantare, evaluatorii putand 

evalua experienta profesionala 

Managerul de proiect si expertii-

cheie pentru implementarea 

proiectului (de ex., responsabilii cu 

derularea activitatilor de formare 

profesionala, consiliere etc.) se 

nominalizeaza inca din faza de 

depunere a cererii de finantare, 

evaluatorii putand evalua experienta 

profesionala relevanta a expertului 

Nominalizarea in cererea de finantare a unui numar 

mare de experti este neproductiva, mai ales in 

conditiile in care, din experienta POSDRU, perioada 

intre depunerea cererii de finantare si contractarea 

proiectului a fost una foarte mare. In aceasta perioada 

de timp, la nivelul organizatiilor care au depus 

proiectul (lider si parteneri) pot aparea multe 

schimbari la nivelul resurselor umane, element care 

face complet ineficienta nominalizarea expertilor 
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relevanta a 

expertului propus precum si 

calificarile (studiile) acestuia. 

propus precum si calificarile 

(studiile) acestuia. 

Pentru expertii cheie se vor solicita 

documente justificative in faza de 

precontractare, cu nominalizarea 

de catre AM/OI a posturilor 

pentru care este necesara 

depunerea de dosare pentru a 

evalua experienta profesionala 

relevanta a expertului propus 

precum si calificarile (studiile) 

acestuia. 

cheie in faza de depunere a proiectului. 

 Pag.40 –

Plafoane 

aplicabile 

cheltuielilor cu 

personalul 

 

In bugetul proiectului trebuie sa se 

precizeze cu exactitate numarul de 

ore de lucru/zi, precum si numarul 

de zile sau luni pentru care va fi 

angajata cu contract individual de 

munca fiecare persoana 

din proiect. 

In bugetul proiectului trebuie sa se 

precizeze cu exactitate numarul de  

ore de lucru/zi (pentru pozitiile cu 

timp de lucru egal/zi) sau  numarul 

de ore de lucru/luna (pentru 

pozitiile cu timp de lucru 

inegal/zi), precum si numarul de zile 

sau luni pentru care va fi angajata cu 

contract individual de munca fiecare 

persoana 

Conform art. 113 din Codul Muncii, un salariat poate 

presta un program de lucru inegal/zi,: 

(2) In functie de specificul unitatii sau al muncii 

prestate, se poate opta si pentru o repartizare 

inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei 

normale a timpului de munca de 40 de ore pe 

saptamana. 

In art 116 este detaliat acest subiect: 

Art. 116. [programul de lucru inegal] 

(1) Modul concret de stabilire a programului de 

lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de 

ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru 

comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de 

munca la nivelul angajatorului sau, in absenta 

acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern. 
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(2) Programul de lucru inegal poate functiona numai 

daca este specificat expres in contractul 

individual de munca. 

 

Prevederea existenta in varianta actuala a Ghidului 

trebuie completata, asadar, astfel incat sa reflecte si 

situatia unor experti care, prin natura activitatilor pe 

care le desfasoara (de exemplu formatorii, expertii 

consiliere etc.) au mai degraba o repartizare inegala a 

timpului de lucru la nivelul unei luni si nu o norma 

de lucru cu un numar specific de ore/zi. 

 Pag 40, 

Capitolul 4 

 

In cazul expertilor care isi 

desfasoara deja activitatea la 

nivelul Beneficiarului/ 

Partenerului la momentul 

depunerii cererii de finantare, AM 

nu va accepta cresteri salariale 

mai mari de 62,5% (cu incadrarea 

in plafoanele stabilite in prezentul 

Ghid) fata de salariu pe care 

persoana respectiva il avea in 

cadrul institutiei/organizatiei la 

momentul semnarii contractului 

de finantare, pentru functii 

similare. 

Solicitam eliminarea acestei 

prevederi 

Atata timp cat AM POCU a stabilit prin Ghid 

plafoane maxime de decontare pentru resursele 

umane implicate in proiecte in functie de experienta 

profesionala specifica a acestora, consideram 

restrictiva si discriminatorie introducerea a inca unei 

limitari in ceea ce priveste renumerarea resursei 

umane. 

 

In plus, aceasta prevedere discrimineaza organizatiile 

tip „project-based” care, pe perioada in care nu 

implementeaza proiecte, isi restrang, din lipsa 

activitatilor, foarte mult cheltuielile (inclusiv pe zona 

de resurse umane). Acest lucru nu le face mai putin 

calificate sau mai putin eficiente in administrarea 

bugetelor de resurse umane in proiecte in raport cu 

alte organizatii care au in mod constant activitate si 
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nivel de remunerare crescuta. 

 

In plus, o astfel de constrangere suplimentara se 

poate constitui ca premisa pentru unele organizatii de 

a gasi metode mai putin etice de iesire de sub 

„umbrela” acestei restrictii. 

 Pag. 40/ 

ultimul 

paragraf 

In stabilirea salariului lunar, in 

baza retributiei echivalente pe ora, 

se va lua ca punct de referinta ziua 

de lucru de 8 ore si o medie de 21 

de zile lucratoare pe luna, dupa 

urmatoarea formula:  

Tcsi=V x N x 21 zile [...] 

In cazul normelor de lucru cu timp 

de lucru egal/zi, in stabilirea 

salariului lunar, in baza retributiei 

echivalente pe ora, se va lua ca punct 

de referinta ziua de lucru de 8 ore si 

o medie de 21 de zile lucratoare pe 

luna, dupa urmatoarea formula:  

Tcsi=V x N x 21 zile [...] 

 

In cazul normelor de lucru cu timp 

inegal/zi, stabilirea salariului 

lunar, in baza retributiei 

echivalente pe ora, se va face dupa 

urmatoarea formula:  

Tcsi=V x NO 

 

unde NL reprezinta numarului de 

ore lucrate de expert/luna 

Prevederea existenta in varianta actuala a Ghidului 

trebuie completata astfel incat sa reflecte si situatia 

unor experti care, prin natura activitatilor pe care le 

desfasoara (de exemplu formatorii, expertii consiliere 

etc.) au mai degraba o repartizare inegala a timpului 

de lucru la nivelul unei luni si nu o norma de lucru cu 

un numar specific de ore/zi. 

 Pag. 41/ 

subcapitolul 

4.2.6.2. 

Beneficiarul/partenerul se va 

asigura de faptul ca expertii din 

echipa de implementare nu 

Beneficiarul/partenerul se va asigura 

de faptul ca expertii din echipa de 

implementare nu desfasoara activitati 

Introducerea acestei exceptii este necesara deoarece 

coordonatorul activitatilor partenerului este 

echivalentul, la nivelul partenerului, a managerului 
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Suprapunerea 

de functii 

 

desfasoara activitati de 

management de proiect si nu au 

atributii in acest sens sau 

raporteaza activitati in acest sens. 

de management de proiect si nu au 

atributii in acest sens sau raporteaza 

activitati in acest sens. Prin 

exceptie, coordonatorul 

activitatilor partenerului, poate 

desfasura si activitati de 

management strict legate de 

activitatile partenerului   

de proiect, luand inclusiv decizii de management si 

desfasurand activitati specifice de raportare, control 

etc. 

 Pag 42, 

paragraful 4 

Atentie! Achizitorul are obligatia 

justificarii corespunzatoare a 

valorii estimate a bunurilor si 

serviciilor 

achizitionate. In acest sens, 

fiecare achizitie de bunuri/servicii 

va avea la baza o nota de 

fundamentare a valorii achizitiei. 

Nota de fundamentare va contine, 

pe cat posibil, cereri de oferta de 

la operatori relevanti si cunoscuti 

de pe piata in domeniile in care se 

doreste achizitia. 

Atentie! Achizitorul are obligatia 

justificarii corespunzatoare a valorii 

estimate a bunurilor si serviciilor 

achizitionate. In acest sens, fiecare 

achizitie de bunuri/servicii va avea la 

baza o nota de fundamentare a valorii 

achizitiei. Nota de fundamentare va 

contine, pe cat posibil, cereri de 

oferta de la operatori relevanti si 

activi de pe piata in domeniile in 

care se doreste achizitia si/sau 

evaluari ale ofertelor disponibile 

pe Internet. 

Propunem inlocuirea cuvantului „cunoscuti” cu 

„activi”. Notorietatea (respectiv masura in care un 

operator este cunoscut pe piata) este o chestiune 

relativa la nisa de piata in care opereaza respectivul 

potential furnizor. In plus, o astfel de mentiune 

exclude potentiali furnizori care sunt firme nou 

intrate pe piata si care poate nu au inca o notorietate 

construita, cu toata ca au capacitatea de a furniza 

respectele bunuri/servicii la nivelul calitativ si 

cantativ solicitat de achizitor. 

 

Introducerea mentiunii cu privire la ofertele 

disponibile pe Internet este utila deoarece simplifica 

in multe dintre cazuri procesul de prospectare a pietei 

fara a afecta scopul urmarit de AM POCU (respectiv 

de a se asigura ca achizitiile efectuate sunt in acord 

cu piata existenta la un moment dat). 

 Pag 42, 

paragraful 5 

In situatia in care este necesara 

achizitia de servicii, Achizitorul 

Solicitam eliminarea prevederii  Prevederea este abuziva pentru operatorii economici 

care sunt subcontractati. Pe langa costurile cu resursa 
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va folosi pentru estimarea valorii 

aferente serviciilor necesare 

plafoanele orare maximale 

prevazute in prezentul ghid (la 

care se adauga contributiile 

angajatorului), corelate cu nivelul 

de experienta si cu tipologia 

expertului/expertilor 

necesar/necesari. 

umana, sunt cheltuieli reale si necesare si cele 

relative furnizarii serviciilor precum costuri cu chiria, 

deplasarile, materialele consumabile si utilitatile 

subcontractorului pentru prestarea serviciului 

subcontractat. 

 

Solicitam eliminarea acestei prevederi pentru ca  

aceasta plafonare nu acopera in niciun fel diversitatea 

si specificitatea serviciilor necesare in implementarea 

proiectelor. 

 Pag. 50/ 

Capitolul 8, 

sectiunea „ 

Beneficiari cu 

proiecte 

multiple” 

 

In cazul aplicantilor organizatii de 

drept privat care au cel putin 2 

proiecte aflate in implementare in 

cadrul tuturor apelurilor finantate 

din POCU, la data contractarii 

celei de a doua cereri de finantare, 

se vor aplica in etapa de 

contractare urmatoarele prevederi: 

In cazul solicitantilor organizatii de 

drept privat care au cel putin 2 

proiecte aflate in implementare in 

cadrul tuturor apelurilor finantate din 

POCU, la data contractarii celei de a 

doua treia cereri de finantare, se vor 

aplica in etapa de contractare 

urmatoarele prevederi: 

In enunt se prevede ca situatia este analizata in cazul 

in care organizatia are deja doua proiecte in 

implementare. Asadar, prevederea este valabila la 

data contractarii celui de-a treilea proiect. 

 

De asemenea, pentru eliminarea oricaror neclaritati 

terminologice, solicitam inlocuirea termenului 

„aplicant”, cu varianta oficiala de „solicitant”. 

 

 Pag. 50 

Beneficiari cu 

proiecte 

multiple 

 

2. aplicantii pentru care s-a 

calculat capacitatea financiara ca 

procent maxim (30% sau 20%) 

din valoarea asistentei financiare 

nerambursabile solicitate la nivel 

de proiect nu pot contracta mai 

mult de 2 proiecte in cadrul 

apelurilor lansate in cadrul POCU. 

Solicitam reformulare Din exprimare reiese ca aceste organizatii nu ar mai 

avea voie sa aplice pana in 2020. 
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Erori de ortografie: 

 

1. Textul Ghidului nu are diacritice peste tot 

2. Pag. 20, Tabelul cu cadrul institutional, Coloana „Denumirea Autoritatii”, randul „Autoritatea de Audit” – de modificat: Organism independent pe 

langa Curtea de Conturi a Romaniei 

3. Pag. 26, 4.1.2. Reguli generale privind...., al patrulea paragraf – de modificat: [...] Prin activitatea relevanta se intelege acea activitate [...] 

4. Pag. 40, al treilea paragraf din tabel  - de modificat: [...] In stabilirea plafoanelor de decontare a salariilor expertilor [...] 

5. Pag. 40, al saselea paragraf din tabel – de modificat: [...] fata de salariul pe care persoana respectiva il [...] 

6. Pag. 44-45 – de modificat cuvantul „sistem”. In acest moment, aproape in toate mentiunile este scris „system” 

7. Pag. 44, litera a, punctul 3 – de modificat: [...] definirea unei parola care sa contina minim 8 caractere [...] 

8. Pag. 47, 6.1. – de modificat: Procedura de evaluare si selectie este aceeasi pentru cererile de propuneri de proiecte [...] 

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus va solicitam ca cuprindeti in Ghidul Conditii Generale POCU aspectele mentionate astfel incat acest document sa se 

constituie ca un instrument cu adevarat util si nediscriminatoriu pentru potentialii solicitanti ai programului. 

 

La prezentul document au contribuit Dragos Jaliu, Dan Barna, Marie-Jeanne Iordache, Simona Cojocarescu si Narciza Zaharia, persoane cu vasta experienta in 

managementul de proiect si implementarea de proiecte din fonduri nerambursabile, precum si cu experienta specifica in gestionarea de proiecte in domeniul 

dezvoltarii resurselor umane. 

 

Cu stima, 

Asociatia Beneficiarilor de Fonduri Europene - ABFE 

 

Phd. Dragos Jaliu  

 

Av.Dan Barna  
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