Către:
Str. D. I. Mendeleev 34, București, România
030167, telefon 0372.614.417

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Capital Uman

Domniei Sale,
Domnului Vladimir Rovințescu – Director General al AM POCU

Stimate Domn,
În calitate de beneficiari de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Capital
Uman, Axa Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8v,
Obiectivul Specific 3.8. „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente,
metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru
îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”, vă
semnalăm, prin prezenta, următoarea problemă majoră pe care o întâmpinăm în implementarea
proiectelor:
PREZENTAREA CONTEXTULUI:
-

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, este obligatorie implementarea
următoarelor activități relevante și obligatorii:
 1.3.2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru
manageri (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în
ocupația/gruparea de competențe: „Competențe antreprenoriale”, „Manager de
produs”, „Manager de inovare”, „Manager îmbunătățire procese” și alte cursuri
pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OUG
nr. 129/31.08.2000, republicată (...) (GSCS – pag. 7)
și
 1.3.3. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru
angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu cursurile de
perfecționare/specializare în ocupațiile Manager resurse umane, Inspector resurse
umane și alte cursuri pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în
conformitate cu OUG nr. 129/31.08.2000, republicată (...) (GSCS – pag. 7);

-

Conform Ordinului nr. 5760/25.08.2017 privind modificarea și completarea GHIDULUI
SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE – România profesională – Resurse
umane competitive, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.
5678/11.08.2017,
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 La cap. 1 „Informații despre apelul de proiecte”, subcap. 1.7. „Tipuri de solicitanți
eligibili” se completează cu următorul paragraf:
„NB. În situația în care un aplicant are și calitatea de furnizor de formare
profesională a adulților, acesta nu este obligat ca la momentul depunerii cererii de
finanțare să fie autorizat în mod expres în ocupațiile pentru care se organizează
cursuri în proiect, acesta având posibilitatea să se autorizeze în perioada de
implementare a proiectului” (pag. 2);
-

Conform răspunsurilor aferente întrebărilor nr. 11 și nr. 13 din cadrul documentului „Listă
întrebări frecvente și răspunsuri” pe care îl anexăm prezentei,
 „Programele de formare prevăzute în cererea de finanțare pot fi deja acreditate de
furnizorul de formare, solicitantul unic, sau pot fi acreditate ulterior, pe parcursul
implementării proiectului” (pag. 4),
respectiv
 „Conform corrigendum nr. 11 de modificare a Ghidului solicitantului – condiții
specifice aferent obiectivului specific 3.8, aplicantul nu este obligat ca la momentul
depunerii cererii de finanțare să fie autorizat în mod expres în ocupațiile pentru care
se organizează cursuri în proiect, acesta având posibilitatea să se autorizeze în
perioada de implementare a proiectului” (pag. 4);

PROBLEMA:
Date fiind cele prezentate mai sus, pentru implementarea activităților 1.3.1. și 1.3.2 conform GSCS,
beneficiarii au obligația de a fi autorizați ca furnizori de formare profesională a adulților pentru
cursurile prevăzute în proiecte, fie încă de la momentul depunerii proiectelor, fie în perioada de
implementare.
Totuși, deși derularea proiectelor a demarat de mai mult de 1 lună, odată cu semnarea
contractelor de finanțare, iar perioada de implementare a acestora este de maximum 12 luni,
beneficiarii se află în imposibilitatea de a obține autorizațiile pentru cursuri, neexistând cadrul
legislativ specific, deoarece O.U.G. nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, care prevedea
dreptul furnizorilor de formare profesională să organizeze cursuri pentru adulții cu studii
superioare, a fost revocată.
Menționăm faptul că de autorizarea cursurilor depinde formarea profesională destinată managerilor
care vor fi incluși în grupul țintă în cadrul fiecărui proiect (peste 500 manageri/proiect, 102 proiecte
finanțate), prin intermediul căreia aceștia își vor îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și manageriale și
își vor crește performanțele profesionale, într-o manieră personalizată și adaptată nevoilor,
competențelor și intereselor pe care le au, asigurându-se astfel implementarea măsurilor incluse în
Acordul de Parteneriat 2014-2020, Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, Strategia
Națională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă 2014-2020, Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții. Dezvoltarea
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Corrigendumul nr. 1 este reprezentat de Ordinul nr. 5760/25.08.2017 invocat anterior.
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competențelor prin intermediul acestor proiecte va răspunde nevoilor de creștere a sectoarelor
potențial competitive, va aduce valoare adăugată și va susține activitatea întreprinderilor pe termen
mediu printr-o îmbunătățire a competitivității prin inovare și dezvoltare a pieței.
Vă adresăm respectuos rugămintea de a ne sprijini în identificarea unei soluții cu privire la
autorizarea cursurilor, astfel încât implementarea proiectelor să fie realizată în condiții optime,
respectiv rezultatele anticipate și indicatorii să fie atinși conform prevederile cererilor de
finanțare, bugetelor și graficelor de timp prevăzute și asumate de beneficiari odată cu depunerea
aplicațiilor.

Mulțumindu-vă pentru colaborarea, sprijinul și disponibilitatea de care ați dat întotdeauna dovadă, vă
rog să primiți expresia înaltei noastre considerații.

INIȚIATOR:
-

PUBLIC CREATION S.R.L., reprezentată de dl. Sorin Brătilă și dna. Dana Măntărău
(contact: 0752.404.056 – Dana Măntărău);
EUROBEST TEAM S.R.L., reprezentată de Ioana Gligor-Bekesi (contact: Ioana GligorBekesi, tel. 0752.148.611)

CO-SEMNATARI:
-

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România, reprezentată de dna.
Steluța Racolta;
SC AMAZING PHOTOS SRL, reprezentată de Alina Ilie;
C.E.R.C – Centrul de Excelenta pentru resurse comunitare reprezentată de Ieremia Dan
Gabriel;
Fundatia SATEAN reprezentată de Eugen Ionascu;
Asociatia Provilegio reprezentată de Razvan Chirita;
Asociatia Building Dreams reprezentată de Claudia Craiu;
Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural reprezentată de Cristina Chinole;
Manager Consult SRL reprezentată de Marina Papuc;
Intratest SRL reprezentată de Mihnea Pacuraru;
APOPSI Romania reprezentată de Daniel Jianu;
Asociatia Armonia reprezentată de Marcela Ganea;
Asociatia Latina reprezentată de Dan Cristescu;
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