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Apeluri viitoare pentru autorități locale 

Două apeluri în pregătire

! Informațiile din această prezentare pot să nu coincidă cu cele din
ghidurile ce vor fi lansate oficial.

Finanțare din AP2 (OS 2.1 și OS 2.2):
1. CP14/2021 – vizează parteneriate pentru dezvoltare locală 

2. CP15/2021 – măsuri anticorupție
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CP14/2021

Rezultate și indicatori de program: 
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Rezultat POCA Indicator de rezultat Indicatorii de realizare

R4: Capacitate crescută a ONG-

urilor și partenerilor sociali de a

se implica în formularea și

promovarea dezvoltării la nivel

local

5S21 Parteneriate între ONG-

uri/parteneri sociali și autorități locale

care sunt funcționale la 6 luni după

finalizarea proiectelor

5S60 Parteneriate intre ONG-

uri/parteneri sociali si autoritati

locale sprijinite în vederea susținerii

și promovării dezvoltării la nivel

local

5S22 Participanți din cadrul ONG-urilor

și partenerilor sociali care au fost

certificați la încetarea calității de

participant la formare

5S61 Personal din cadrul ONG-urilor

și partenerilor sociali participanți la

activități de formare



CP14/2021

Scop:

• consolidarea capacității ONG și parteneri sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

• parteneriate între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali care să
fie funcționale la 6 luni după finalizarea proiectului
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CP14/2021

Acțiuni orientative:

• consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

• instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel
local

• instruiri, activități întreprinse în comun, participări și rețele tematice
locale/regionale/naționale/europene

• iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în
viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse
și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile
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CP14/2021

Acțiuni orientative:

• parteneriate între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali care să
fie funcționale la 6 luni după finalizarea proiectului

• proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de
interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice

• mecanisme de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii
sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate precum și a cetățenilor în
elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local
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CP14/2021

Solicitanți:

• ONG-uri

• Parteneri sociali

Parteneri:

• Municipii și județe

• ONG-uri și parteneri sociali
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CP14/2021

Parteneriatul pentru dezvoltare locală (PDL) este obligatoriu!

În lipsa unui PDL, nu se pot atinge indicatorii de program la care trebuie
să contribuie proiectul (și care sunt vizați de acest apel).
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CP14/2021

Caracteristici PDL:

• acord semnat de reprezentatul legal al ONG-ului și/sau partenerului
social și primar/președinte CJ

• proceduri de colaborare /regulamentul de organizare și funcționare al
parteneriatului

• raport de activitate (semnat de reprezentații legali ai partenerilor)
care să cuprindă cel puțin activități/acțiuni realizate în perioada de 6
luni după finalizarea proiectului
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CP14/2021

Caracteristici PDL:

• Nu este parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului
(acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului: are alt
scop și altă perioadă de valabilitate)
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CP14/2021

Buget proiect:

• valoare minimă eligibilă: 150.000 lei,

• valoare maximă eligibilă: 425.000 lei.

Costuri simplificate:

Art. 68 (1) b): Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finanțare
forfetară de maximum 15% din costurile directe cu personalul

11www.poca.ro



CP14/2021

Cheltuieli indirecte (exemple):

• Salarii aferente personalului suport pentru activitatea de
management (responsabil financiar, expert achiziții, contabilitate, IT,
auxiliar, etc)

• Utilități (apă și canalizare, servicii de salubrizare, energie electrică,
termica, gaze naturale, telefoane, fax, internet, acces la baze de date)

• Servicii de administrare a clădirilor

• Materiale consumabile
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CP14/2021

Cheltuieli indirecte (exemple):

• Serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente

• Serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport

• Achiziţionarea carburanţilor, lubrifianţilor şi consumabilelor pentru
mijloacele de transport

• Închirierea sediului, instalaţiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în
ansamblu sau separat destinate activităţii zilnice a beneficiarului

• Cheltuielile efectuate în scopul obținerii certificatului digital pentru
accesarea MySMIS
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CP14/2021

• Cheltuielile indirecte nu trebuie să fie fundamentate în bugetul
proiectului

• Cheltuielile directe efectuate în cadrul proiectului vor fi decontate pe
baza costurilor reale

• Diminuarea ulterioară a cheltuielilor de personal validate, ca urmare a
constatării unor nereguli, are drept consecință diminuarea
cheltuielilor indirecte rambursate
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CP15/2021

• Măsuri anticorupție, similar apelului CP1

• Indicatori și rezultate de program
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Rezultat POCA Indicatori de rezultat Indicatori de realizare

R4: Grad crescut de implementare a 

măsurilor referitoare la prevenirea corupției 

și a indicatorilor de evaluare în autoritățile 

și instituțiile publice;

5S25 Autorități și instituții publice care au

adoptat proceduri operaţionale privind

măsurile preventive anticorupție și

indicatorii aferenți

5S64 Autorități și instituţii publice

sprijinite să dezvolte proceduri

operaţionale privind măsurile preventive

anticorupție și indicatorii aferenți

R5: Grad crescut de conștientizare a

corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al

personalului din administrația publică; -

5S65 Sondaje privind percepția în rândul

cetățenilor și al personalului din cadrul

administrației publice, precum și campanii

de conştientizare a publicului cu privire la

corupție

R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a

competențelor personalului din autoritățile

și instituțiile publice în ceea ce privește

prevenirea corupției.

5S26 Personal din autoritățile și instituțiile

publice care a fost certificat la finalizarea

cursurilor în domeniul prevenirii

corupției, transparenței, eticii și integrității

5S66 Personal din autoritățile și instituțiile

publice participant la formare în domeniul

prevenirii corupției, transparenței, eticii și

integrităţii



CP15/2021

Solicitanți:

• Municipii

• Județe

Parteneri:

• Municipii

• Județe

• ONG-uri

• Parteneri sociali
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Vă mulțumim pentru participare!
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