
Lista răspunsurilor oferite de AM POCA la întrebările primite în cadrul CP10/2018 

(pentru regiunile mai puţin dezvoltate şi pentru regiunea mai dezvoltată) 

 

20.09.2018 

Nr. Întrebare solicitant Răspuns AM POCA 

1. Conform informatiilor de pe site-ul AMPOCA în legatură cu Cererea de 
proiecte CP 10 Less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 
măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice 
locale din regiunile mai puțin dezvoltate, termenul de depunere al 
cererilor de finanțare prin aplicația MySmis este 24 septembrie 2018. 

Având in vedere următoarele aspecte: 

- Lunile iulie/august sunt in principiu lunile in care autoritățile 
publice se confrunta cu un deficit de personal datorita faptului 
ca este perioada de efectuare a concediilor de odihna 

- Personalul care activează totuși in aceste luni este foarte 
încărcat, preluând sarcinile persoanelor care efectuează 
concedii 

- Ghidul Solicitantului aferent acestuia apel oferă posibilitatea 
propunerii spre finanțare a unor activități foarte diversificate, 
bugetul cererii şi durata maximă acceptată pentru 
implementare fiind mai mari decât în cadrul altor apeluri 
dedicate autorităților publice locale 

- Tipul de activități eligibile, in special cele legate de 
dezvoltarea unor sisteme informatice sunt foarte complexe, 
necesitând studii de piață si obținerea unor informații 
detaliate astfel încât o autoritate publica sa poată concepe un 
proiect clar, dedicat nevoilor si sustenabil 

Vă adresăm rugămintea de a decala termenul de depunere al cererilor 
de finanțare in cadrul CP 10 less cu cel puțin 30 de zile calendaristice.  

• Având în vedere țintele stabilite în cadrul de performanță al 
programului, 

• Având în vedere riscul de dezangajare a unei părți a fondurilor 
alocate programului, 

AM POCA nu intenționează să prelungească termenul de depunere pentru 
cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate).   

  

2. In legatură cu Ghidul Solicitantului aferent apelul deschis in cadrul 
POCA, respectiv CP 10 Less Fundamentarea deciziilor, planificare 
strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul 
administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, va 
adresam rugămintea de a ne sprijini cu următoarele informații: 

În Ghidul Solicitantului este prevăzut la Capitolul 3.2.4, punctul B  - 
Durata proiectului : „activitățile demarate anterior depunerii cererii de 
finanțare la AM POCA, precum și rezultatele atinse sau valorile 
indicatorilor proiectului obținute până la această dată, se vor evidenția 



Conform Ghidului una dintre activitatile eligibile este Digitalizarea 

proceselor de administrare a documentelor prin ,, implementarea unei 

soluții informatice care să asigure administrarea electronică a 

documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern în cadrul 

instituției, așa cum este cerut de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, 

republicată. Procese acoperite: registratură, clasificare conform 

nomenclatorului, evidență unități arhivistice, selecționare, acces, 

păstrare.,, 

In contextul in care Consiliul Judetean, beneficiar eligibil in cadrul 

apelului, are in acest moment in derulare o procedura de achizitie 

pentru un sistem informatic care corespunde descrierii din Ghid, va 

rugam sa ne spuneti daca in cadrul unei cereri de finantare (pe langa 

alte activitati/cheltuieli)  poate fi inclusa/bugetata si rambursata 

ulterior suma care va fi platita pentru achizitionarea sistemului 

(achizitie in desfasurare la aceasta data). 

Conform ghidului: 

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii cu caracter general, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014 – 2020: 

a. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în 
condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu 
respectarea perioadei de implementare stabilită de către 
autoritatea de management prin contractul de finanţare. 

conform modalității detaliate în Anexa I - Instrucțiune de completare a 
cererii de finanțare”. 

Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-
2020, precizează, la art. 2, alin.9) În conformitate cu prevederile art. 65 
alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cheltuielile realizate în 
cadrul operațiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate 
integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare 
în cadrul programului nu sunt eligibile indiferent dacă toate plățile 
aferente au fost efectuate de către beneficiar. 

Astfel, activitățile demarate anterior pot fi eligibile dacă sunt necesare 
pentru atingerea rezultatelor proiectului și dacă sunt incluse în cererea 
de finanțare, în condițiile prevăzute de H.G. nr. 399/2015 .   

 

3. Referitor la Cererea de Proiecte nr CP10/2018 - Fundamentarea 
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 
cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai 
dezvoltată, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde la 
urmatoarea intrebare referitoare la eligibilitatea cheltuielilor: 
In cadrul unui proiect care contribuie la atingerea R3 POCA, activitatea 
vizata presupunand implementarea unei solutii de portal cu servicii 
digitale pentru cetateni, managementul documentelor, ERP si 
digitalizarea arhivei, este eligibila cheltuiala cu elaborarea studiului de 
fezabilitate si a proiectului tehnic aferent investitiei? 

Cheltuiala cu elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice 

nu este eligibilă in cadrul ghidului CP10/2018. In cadrul ghidului sunt 

eligibile, spre exemplu, analizele de business cu privire la fluxurile 

organizaționale, informaționale pentru a dezvolta si implementa 

sistemele de management al documentelor. 

 



4. La ghidul solicitantului publicat în data de 20 iulie 2018 nu identificăm 
R3-ul, iar la descrierea indicatoarelor de rezultate apare 5S20 si 5S59. 
Intrebarea este, daca din greseala nu este mentionat R3 in ghid, sau la 
descrierea indicatoarelor este gresit? 
 

În Ghidul Solicitantului, la Capitolul 3.2.2: Rezultatele POCA, se 
precizează următoarele: 

Rezultatele așteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse în 
cadrul acestui apel trebuie să contribuie sunt: 

• R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local 
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe 
termen lung; 

• R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate 
cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația 
publică locală; 

• R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 
cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare 
a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; 

• R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și 
instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii 
măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific. 

 

În Ghidul Solicitantului, la capitolul 3.2.3. Indicatorii POCA – indicatori 

prestabiliți, la pagina 13, se precizeaza (...) pentru rezultatul POCA R3 - 

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la 

nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 

administrative pentru cetățeni implementate, avem un indicator de 

rezultat - 5S20 - Autorități și instituții publice locale în care s-au 

implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în 

conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru 

cetățeni elaborat la nivel național și un indicator de realizare - 5S59 - 

Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea 

măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate 

cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni; 

Astfel, în calitate de potențial beneficiar pentru cererea de proiecte 

POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), în 



urma analizei interne poate depune în cadrul acestui apel o cerere de 

finanțare, prin care să se atingă obiectivele și rezultatele propuse. 

Documentul poate fi găsit la adresa web: 

http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-10-2018-

less-mysmis-poca-350-2-1/  

5. În vederea  implementării sistemului de emitere a Certificatelor de 
urbanism online avem nevoie de implementarea sistemului GIS (hărți 
geospațiale, etc.) Este eligibilă achiziția unui astfel de sistem?  
(Considerăm că această activitate ar corespunde R 3 – proceduri 
simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.) 

Achiziția unui sistem GIS poate fi eligibilă în vederea implementării 
sistemului de emitere a Certificatelor de urbanism online. 

 

6. Consiliul Județean are în subordine 3 spitale. Este eligibilă ca și 
activitate actualizarea site-lor spitalelor în  vederea implementării 
sistemului de programare online a consultațiilor, vizualizare rezultate 
analize etc. – ca și procedură simplificată pentru reducerea birocrației 
pentru cetățeni ? 
 

Activitatea de actualizare a siturilor spitalelor pentru a permite 
implementarea sistemului de programare online a consultațiilor, 
vizualizare rezultate analize poate fi eligibilă. 

Eligibilitatea unui proiect, inclusiv a acțiunilor sale, este analizată în 
etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității şi în 
contextul informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare.  

7. Un CJ a implementat un proiect prin PODCA 2007-2013, în urma căruia 
s-au realizat "Strategia de dezvoltare durabila a judeţului 2010-2020", 
un plan de actiuni aferent acesteia si, de asemenea, au fost facute 
cursuri de pregatire a personalului privind planificarea strategica, 
monitorizare, implementare, evaluare strategica. Am dori sa va 
intrebam daca, prin POCA 2014-2020, OS 2.1, este eligibila scrierea unei 
cereri de finantare privind Realizarea strategiei de dezvoltare durabila 
a judeţului pe perioada 2021-2027 sau trebuie să facem 
actualizarea/revizuirea celei existente?  Dacă se poate realiza o nouă 
strategie, vă rugăm să ne precizati daca aceasta poate fi realizata 
pentru un orizont de timp mai mare (ex: 2021-2030 -sau mai mult) sau 
trebuie doar pana in 2027? Menționăm ca proiectul realizat in perioada 
de finanțare trecuta a fost monitorizat trimestrial si anual. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului pentru o 
perioadă următoare (după 2020) poate fi realizată printr-un proiect 
depus în cadrul apelului menționat. Orizontul de timp al strategiei 
depinde de nevoile identificate la nivelul instituției care beneficiază de 
sprijin. 

În ceea ce privește revizuirea strategiei anterioare, care vizează 
orizontul de timp 2014-2020, trebuie sa verificați perioada de timp de la 
momentul finalizării strategiei anterioare, angajamentele asumate in 
perioada de sustenabilitate a proiectului anterior. Vă reamintim că 
reprezentantul legal al instituției va completa si semna Declarația de 
eligibilitate prin care declară inclusiv faptul că Proiectul ce constituie 
obiectul prezentei cereri de finanțare (în întregime sau parțial, respectiv 
anumite activități din proiect) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din 
fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvețiene) sau din partea 
instituțiilor financiare internaționale în ultimii 5 ani .  

8. În eventualitatea scrierii unei cereri pentru o noua strategie, putem din 
nou sa efectuam cursuri de perfecționare pentru grupul țintă 
(personalul CJ), si, daca da, ce alte tipuri de cursuri ne-ați recomanda? 

Cursurile de formare din proiect trebuie să fie justificate ca fiind 
necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului si însoțesc măsurile 
dezvoltate/realizate prin proiect contribuind la implementarea cu succes 
a acestora 

9. Un consiliu județean vizează si achiziția unui sistem informatic pentru 
arhivarea electronica a tuturor documentelor elaborate în instituție. Ne 
puteți preciza daca aceasta activitate poate sa fie realizata in cadrul 
aceleiași cereri de finanțare? 

Pentru activitatea de arhivare electronica a documentelor, trebuie avut 
în vedere ca aceasta să contribuie la o măsură de simplificare a 
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, 
pentru serviciile furnizate exclusiv de autoritățile administrației publice 

http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-10-2018-less-mysmis-poca-350-2-1/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-10-2018-less-mysmis-poca-350-2-1/


locale (așa cum sunt ele precizate în Legea nr. 195/2006 a 
descentralizării, cu completările și modificările ulterioare).  De 
asemenea, pentru accesul online la servicii, pentru digitalizarea 
proceselor de administrare a documentelor și pentru retro-digitalizarea 
documentelor din arhivă aveți în vedere cerințele din ghidul solicitantului 
Capitolul 3.2.4: Tipuri de acțiuni orientative, durata proiectului şi 
aspecte privind informarea şi comunicarea - A.Tipuri de acţiuni 
orientative. 

10. În cadrul categoriei eligibile Cheltuieli pentru consultanță și expertiză, 
menționată în cadrul Ghidului Solicitantului Ghid CP 10/2018 (pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate) se poate include și cheltuiala cu 
serviciile de consultanta pentru scrierea Cererii de finanțare? 

În Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte de mai sus, la 
secțiunea Cheltuieli neeligibile  (pag.38) este prevăzut la punctul i) 
cheltuielile efectuate pentru elaborarea şi transmiterea cererii de 
finanțare. Prin urmare, nu sunt eligibile cheltuielile cu serviciile de 
consultanță pentru scrierea cererii de finanțare.  

11. În cadrul proiectului, intenționăm să organizăm și cursuri de formare de 
personal, pot participa, este eligibil să participe la cursuri și personal 
din instituțiile din subordinea unui consiliu județean și primării sau pot 
participa doar angajați ai consiliului județean la aceste cursuri de 
formare? 

Cursurile de formare a personalului din proiect trebuie să fie justificate 
ca fiind necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului si însoțesc 
măsurile dezvoltate/realizate prin proiect contribuind la implementarea 
cu succes a acestora. 

12. Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru CP10 
less/2018, respectiv: “introducerea/extinderea utilizării de 
instrumente de management al calității și performanței în administrația 
publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru 
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 
instituții publice 2016-2020, respectiv CAF și/sau ISO 9001; CAF și BSC; 
ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC;” vă solicităm să clarificaţi 
următoarele: 
Se poate implementa în cadrul proiectului sistemul de management al 
performanței BSC concomitent cu extinderea sistemului de 
management al calității -  ISO 9001 (deja implementat la nivelul 
institutiei)?  
Menționăm că prin extinderea sistemului de management al calității 
-  ISO 9001 vizam implementarea procedurilor operationale aferente 
măsurilor de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu  Planul 
integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetățenilor ce vor fi implementate tot in cadrul proiectului, contribuind 
la atingerea Indicatorului de rezultat 5S20 aferent R3. 

Prin acest apel poate fi sprijinită inclusiv extinderea sistemului ISO 9001 
și introducerea unui sistem de management al performanței. Solicitantul 
trebuie să poată arăta contribuția acestora la rezultatul de program R2: 
Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de 
acțiune în etape implementat în administrația publică locală. Nevoia de 
extindere a sistemului ISO 9001, precum și necesitatea introducerii unui 
sistem de management al performanței trebuie fundamentate de 
solicitant în cadrul cererii de finanțare.  
 
În ceea ce privește măsurile care vizează simplificarea procedurilor 
administrative pentru cetățeni, pentru serviciile furnizate exclusiv de 
unitățile administrativ teritoriale (vezi art.21 din Legea 195/2006 cadru 
a descentralizării), acestea trebuie să contribuie la rezultatul de program 
R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni 
la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 
administrative pentru cetățeni implementate.  
 

13. Din grupul țintă al proiectului pot face parte salariați din cadrul 
instituțiilor subordonate Consiliului Local sau doar din cadrul Primăriei? 
 

Grupul țintă este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul 
proiectului (persoane la nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a 
intervenției), cum ar fi: personal din autoritățile și instituțiile publice 
locale (personal de conducere și de execuție), aleși locali (ex. consilieri 
locali și consilieri județeni, primari, viceprimari, președinți și 
vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele 
normative incidente administrației publice locale). 



De asemenea, grupul țintă inclus în proiect trebuie să fie relevant din 
perspectiva obiectivelor proiectului propus. Problemele identificate la 
nivelul grupului țintă vor fi descrise în secțiunea Justificare a cererii de 
finanțare.  

Prin urmare, personalul din instituțiile subordonate consiliului local (mai 
puțin regii autonome, societăți comerciale) ar putea face parte din 
grupul țintă al unui proiect finanțat în cadrul acestui apel. 

14. TVA-ul este eligibil pe proiect pentru o primărie, depunând o declarație 
pe proprie răspundere în care se va preciza că TVA-ul va fi nedeductibil 
și nerecuperabil? 

Valoarea totală a proiectului se compune din: 

• valoarea eligibilă; 

• valoarea neeligibilă. 

Valoarea eligibilă a proiectului se compune din:  

• valoarea cheltuielilor eligibile (fără TVA), 

• cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit 
legii, și nerecuperabilă aferentă acestora. Pentru a fi eligibilă, 
cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit 
legii, și nerecuperabilă, trebuie să fie aferentă unor cheltuieli 
eligibile efectuate în cadrul operațiunilor. În vederea stabilirii 
eligibilității taxei pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit 
legii, și nerecuperabilă, solicitantul și partenerii au obligaţia 
completării anexei, Declarație privind eligibilitatea TVA 
aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 
propus spre finanțare din instrumente structurale (pagina 23 din 
cadrul Ghidului Solicitantului, Subsecțiunea 3.7: Finanțare). 

15. Cheltuielile cu serviciile de consultanta sunt eligibile pe proiect? În Ghidul solicitantului aferent CP10/2018, cheltuielile efectuate pentru 
elaborarea şi transmiterea cererii de finanțare sunt prevăzute la 
secțiunea Cheltuieli neeligibile (pag.38, punctul i). Așadar, cheltuielile 
cu serviciile de consultanță pentru scrierea cererii de finanțare nu sunt 
eligibile în cadrul acestei cereri de proiecte. 

16. Sunt eligibile în cadrul acestui apel proiecte depuse de către o Unitate 
Administrativ Teritorială (Municipiu) cu activități care presupun 
optimizarea furnizării de servicii publice gestionate exclusiv de aceasta 
(conform art. 21 din legea 195 din 22 mai 2006 menționat mai jos), dar 
a căror furnizare este delegată unor structuri sau operatori aflați în 
subordinea Consiliului Local sau care sunt organizați sub forma unor 
agenți economici. 

Exemplu de activități: 

Implementarea /eficientizarea unor servicii electronice care au 
legătură cu transportul in comun  

În cadrul Capitolului 3.2.4: Tipuri de acțiuni orientative, durata 
proiectului şi aspecte privind informarea şi comunicarea sunt prevăzute 
ca tipuri de acţiuni orientative: Simplificarea procedurilor administrative 
și reducerea birocrației pentru cetățeni-susținerea de măsuri de 
simplificare, atât din perspectivă back-office: adaptarea procedurilor 
interne de lucru (records management), digitalizarea arhivelor, cât și 
front-office pentru serviciile furnizate exclusiv de către autoritățile 
administrației publice locale, așa cum sunt ele precizate în legea nr. 
195/2006 a descentralizării, cu completările și modificările ulterioare. 



Implementarea unui sistem de management al performanței pentru 
serviciile de alimentare cu apa – Consiliul Local fiind acționar în cadrul 
Companiilor de apa  

Implementarea unor servicii electronice de plata electronica a 
facturilor de furnizare a apei 

Implementarea unor servicii electronice legate de asistența socială – 
unde în anumite cazuri Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului sunt organizate ca direcții în subordinea Consiliului 
Local. 

Conform art. 21 din legea 195 din 22 mai 2006, autorităţile 
administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor exercită 
competenţe exclusive privind:  

• a) administrarea domeniului public şi privat al comunei sau 
oraşului;   

• b) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes 
local;  

• c) administrarea instituţiilor de cultură de interes local;   

• d) administrarea unităţilor sanitare publice de interes local;  

• f) alimentarea cu apă;  

• g) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  

• h) iluminatul public;  

• i) salubrizarea;  

• j) serviciile de asistenţă socială cu caracter primar pentru 
protecţia copilului şi pentru persoane vârstnice;  

• k) serviciile de asistenţă socială cu caracter primar şi 
specializate pentru victimele violenţei în familie;  

• k^1) asistenţa medicală comunitară 

• k^2) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu 
paturi; 

• l) transportul public local de călători;  

•  l^1) emiterea unor avize/autorizaţii; 

• m) alte competenţe stabilite potrivit legii. 

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul 
proiectelor sunt orientative și au rolul de a ghida în formularea 
activităților/acțiunilor din proiect. 

Conform prevederilor Legii cadru a descentralizării nr.195/2006, la art. 
21 este specificat următorul aspect: Autoritățile administrației publice 
locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe exclusive 
privind:  

a) administrarea domeniului public şi privat al comunei sau oraşului;   

b) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local;  

c) administrarea instituţiilor de cultură de interes local;   

d) administrarea unităţilor sanitare publice de interes local;  

f) alimentarea cu apă;  

g) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  

h) iluminatul public;  

i) salubrizarea;  

j) serviciile de asistenţă socială cu caracter primar pentru protecţia 
copilului şi pentru persoane vârstnice;  

k) serviciile de asistenţă socială cu caracter primar şi specializate pentru 
victimele violenţei în familie;  

k^1) asistenţa medicală comunitară 

k^2) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi; 

l) transportul public local de călători;  

l^1) emiterea unor avize/autorizaţii; 

m) alte competenţe stabilite potrivit legii. 

În ceea ce privește măsurile care vizează simplificarea procedurilor 
administrative pentru cetățeni, pentru serviciile furnizate exclusiv de 
unitățile administrativ teritoriale (vezi art.21 din Legea 195/2006 cadru 
a descentralizării), acestea trebuie să contribuie la rezultatul de program 
R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni 
la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 
administrative pentru cetățeni implementate.  

17. Conform prevederilor ghidului solicitantului componentele de digitizare 
a proceselor de administrare a datelor si retro-digitizarea documentelor 
din arhiva sunt eligibile pentru serviciile furnizate de autoritățile 

Componentele de digitizare a proceselor de administrare a datelor si de 
retro-digitizare a documentelor din arhiva sunt eligibile și în cazul 
spitalelor sau DGASPC. 



publice locale. Sunt aceste componente eligibile si in cazul unor 
institutii subordonate Consiliului Județean, precum spitalele sau 
DGASPC? 

 

18. În cadrul categoriei de cheltuieli eligibile cu servicii pentru organizarea 
de evenimente și cursuri de formare se poate include doar programe de 
formare autorizate de către A.N.C? 
 

Conform Capitolului 3.2.3: Indicatorii POCA – indicatori prestabiliți 
(paginile 14-15 din cadrul Ghidului Solicitantului pentru Cererea de 
proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate), Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri 
de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale 
din regiunile mai puțin dezvoltate: 
 
5S23 Personal din administrația publică locală care a fost certificat la 
încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1  
Indicatorul 5S23 reprezintă numărul de persoane care au participat la 
activități de formare finanțate în cadrul OS 2.1 și au obținut o certificare 
a competențelor/cunoștințelor dobândite. Participanții certificați care 
se cuantifică la indicatorul de rezultat de program 5S23 fac parte din 
participanții înregistrați/incluși la indicatorul de realizare de program 
5S62 (participanți la activități de formare legate de OS 2.1). Acestui 
indicator de rezultat i se aplică aceleași reguli de colectare ca și în cazul 
indicatorilor comuni de rezultat imediat (prevăzuți în Anexa nr. I a 
Regulamentului nr. 1304/2013).  
În conformitate cu definiția indicatorului comun „Persoane care 
dobândesc o calificare la încetarea calității de participant”, „certificare” 
înseamnă rezultatul unui proces de evaluare și validare care este obținut 
când un organism competent sau furnizorul de formare, printr-un sistem 
propriu de certificare, determină dacă o persoană a atins obiectivele de 
învățare la standardele propuse prin programul de formare/instruire și 
prin „la încetarea calității de participant” se înțelege perioada de până 
la 4 săptămâni după finalizarea activității de formare/instruire. 
Astfel, indicatorul de program de rezultat 5S23, care măsoară numărul 
de participanți certificați în urma derulării activităților de 
formare/instruire, trebuie să țină cont de următoarele aspecte, fără de 
care cheltuielile aferente nu vor fi considerate eligibile de către AM 
POCA, iar indicatorul de proiect nu va fi considerat atins : 

• participanții să fie supuși unui proces de 
evaluare/testare/examinare prin care să fie demonstrată 
dobândirea unor cunoștințe și abilități noi la finalizarea 
activității de formare/instruire, în conformitate cu metodologia 
organismului competent sau furnizorul de formare care 
organizează formarea/instruirea;  

• procesul de evaluare a cunoștințelor dobândite în urma 
participării la formare/instruire (susținerea testelor finale) 
trebuie să se deruleze la finalul cursului sau în intervalul de până 



la 4 săptămâni după finalizarea activității de formare/instruire, 
fără a depăși, însă, această perioadă;  

• în urma derulării procesului de evaluare, organismul competent 
sau furnizorul de formare, care a organizat formarea/instruirea 
trebuie să emită diplome/certificate de participare/absolvire, 
potrivit rezultatelor obținute de fiecare participant. 

19. Avand in vedere faptul ca exista plafoane bugetare maxime pentru 
fiecare tip de proiect asociat unui rezultat POCA – R1/R2/R3(si nu 
pentru activitatea in sine), in cazul unui proiect de tip R1+R2+R3, va 
rugam sa ne confirmati faptul ca AM POCA va verifica doar incadrarea 
proiectului in bugetul total aferent acestui tip de proiect, fara a lua in 
calcul plafoanele individuale aferente pentru celelale tipuri de proiecte 
R1/R2/ R3, mai ales ca fiecare plafon maxim al unui tip de proiec 
R1/R2/R3 include si cheltuieli de mg de proiect si informare si 
publicitate iar acestea din urma nu pot fi defalcate pe cele 3 tipuri de 
activitati R1/R2/R3.  
Mai mult, conform Instruciunilor de completare a CF, sectiunea Buget-
rezultate se mentioneaza faptul ca Valoarea totală eligibilă a 
proiectului se compune din bugetul alocat rezultatelor  la care se 
adaugă bugetul alocat activității de management al proiectului precum 
și cel alocat activității de informare și publicitate. 

Având în vedere că, în cadrul plafoanelor minime și maxime aferente 
rezultatelor de proiect, nu sunt evidențiate distinct valorile repartizate 
cheltuielilor privind managementul de proiect și privind informarea și 
publicitatea, AM POCA va verifica doar încadrarea valorii totale a 
proiectului în valoarea însumată a plafoanelor maxime prevăzute pentru 
rezultatele de proiect pe care le vizează în implementare, în situația în 
care proiectul respectiv vizează mai mult de un rezultat! 
 

20. Referitor la actiunea Simplificarea procedurilor administrative si 
reducerea birocratiei pentru cetateni este eligibil un proiect care nu 
include cerinta referitoare la pct 3 Retrodigitalizarea documentelor din 
arhiva? Sau este obligatoriu acest punct? 

În Ghidul solicitantului punctul A. al Capitolului 3.2.4 sunt enumerate 
tipurile de acțiuni orientative.  

Având in vedere ca ceea ce se urmărește prin proiect este simplificarea 
procedurilor, recomandăm să se ia în calcul si modalitatea in care vor fi 
utilizate documentele arhivate si care prezintă valoare operațională la 
nivelul instituției în prezent.  

21. Sunt eligibile activitatile si cheltuielile privind analiza, proiectarea si 
implementarea unui sistem de e-guvernanta / e-guvernare? 
Sunt eligibile activitatile de analiza, reproiectare procese/proceduri de 
lucru interne, analiza privind deficiențele majore înregistrate în 
livrarea serviciilor, Analiza nevoilor de comunicare către cetățeni din 
perspectiva proceselor/procedurilor interne reproiectate și structurile 
organizaționale vizate,Identificare și documentare soluții online la 
serviciile gestionate exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale? 
Aceste servicii se pot include in 29 Cheltuieli cu servicii, 100 cheltuieli 
pentru consultanta si expertiza - expertiza IT? 
Sunt eligibile cheltuielile de instruire a personalului pentru adaptarea 
la noile proceduri de lucru, servicii on-line, etc, in cadrul serviciilor de 
consultanta IT (deci fara a primi o diploma/alt document certificat)? 

Aceste activități pot fi eligibile cu condiția să vizeze serviciile gestionate 
exclusiv de către instituția dumneavoastră, conform legislației în vigoare, 
respectiv Legea 195/2006, cu modificări și completări. 
 

22. Suma cheltuielilor aferente subcategoriei 30 - cheltuieli generale de 
administratie  ce se bugetează la categoria Management de proiect, se 
calculează ca fiind 7% din totalul cheltuielilor directe ale proiectului, 

Ghidul Solicitantului la secțiunea Cheltuieli eligibile prevede: „suma 
cheltuielilor aferente subcategoriei 30 - cheltuieli generale de 



7% din cheltuielile directe de personal sau 7% din valoarea eligibilă a 
proiectului? 

administrație (indirecte pe baza costurilor reale) nu va depăși 7% din 
valoarea eligibilă a proiectului, la momentul contractării”.  
Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că aceste cheltuieli se vor bugeta 
doar la activitatea de management de proiect. 

23. În cazul in care, reprezentantul legal al unei UAT lipseste in perioada 
respectiva si are delegate atributiile unui viceprimar cine trebuie sa 
semneze Declarația de eligibilitate? Declaratia privind eligibilitatea TVA 
aferenta cheltuielilor ce vor fi efectuate? Declaratia privind respectarea 
legislatiei europene? 

În Anexa nr. 2 – Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare la 
Ghidul solicitantului CP10/2018 pentru regiunile mai puţin dezvoltate 
sunt prevăzute următoarele:  
“Anexa nr. II.1 - Declarația de eligibilitate a solicitantului și a 
partenerilor completată și semnată, în nume propriu, de către 
reprezentantul legal sau împuternicit (în situația în care această 
declarație este completată și semnată, în nume propriu, de împuternicit 
se va atașa împuternicirea / actul administrativ); 
Anexa nr. II.2 – Declarația privind eligibilitatea TVA[1] a solicitantului și 
a partenerilor (în situația în care această declarație este completată și 
semnată, în nume propriu, de împuternicit se va atașa 
împuternicirea/actul administrativ); 
Anexa nr. II.3 -  Declarație pe proprie răspundere, cu privire la 
respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile 
publice demarate și/sau derulate (se depune exclusiv pentru proiectele 
demarate anterior depunerii cererii de finanțare la AM POCA în care au 
fost efectuate achiziții publice, exclusiv pentru solicitanții/partenerii 
care au calitatea de autorități contractante, potrivit legislației 
incidente), completată și semnată, în nume propriu, de reprezentantul 
legal al instituției (în situația în care această declarație este completată 
și semnată, în nume propriu, de împuternicit se va atașa împuternicirea/ 
actul administrativ). 
Formularele enumerate se vor completa, imprima, semna, scana și 
încărca în format .pdf în cadrul secțiunii Solicitant a cererii de finanțare. 
Ulterior încărcării, pe fiecare document .pdf se va aplica semnătura 
electronică a reprezentantului legal/împuternicitului, identificat 
electronic în aplicația MySMIS 2014.”  

 

                                                           
[1] Conform anexei 1 la Ordinul nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art.12  din H.G. nr.399/2015  


