
Întrebări frecvente pentru  

cererea de proiecte CP 14/2021 

 

Întrebarea 1: 

Pot solicita finanțare prin CP14/2021 partidele politice? 

Răspuns: 

Nu, partidele politice nu sunt finanțate din POCA, prin urmare, nu pot fi solicitanți eligibili în cadrul 

apelului CP14/2021.  

Solicitanții și partenerii în cadrul acestei cereri de proiecte pot fi: 

• ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de 
comerț); 

• Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere 
ale acestora cu personalitate juridică). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Întrebarea 2: 

Care este contribuția proprie în proiect a aplicantului? 

Răspuns: 

Informațiile referitoare la contribuția proprie a solicitantului se regăsesc în cadrul Subsecțiunii 3.7: 

Finanțare din Ghidurile solicitantului aferente celor două cereri de proiecte nr. CP14/2021 - 

POCA/660/2/1: „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” pentru regiunea mai dezvoltată B-IF, respectiv 

(POCA/659/2/1): „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” pentru regiunile mai puțin dezvoltate: 

„Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a 

solicitantului/liderului/partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se 

calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al 

parteneriatului, astfel: 

Finanțare din fonduri private - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă 

din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul 

de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic 

MySMIS. 

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/liderului/partenerilor pentru proiect reprezintă 

diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.” 

Prin urmare, contribuția proprie a solicitantului este în cuantum de 2 % din valoarea eligibilă a 

proiectului, calculată, așa cum este specificat mai sus, ca diferență dintre procentul de 100% 

reprezentând valoarea eligibilă a proiectului și procentul de 98% reprezentând valoarea 

asistenței  financiare nerambursabile. 

 



Întrebarea 3: 

In Ghid se specifică faptul că programul își propune să pună bazele unui  PDL – Parteneriat pentru 
devoltare locală între ONG și autoritatea locală (la nivel de comună, oraș, municipiu, județ) din 
regiunile mai puțin dezvoltate. Dar în același timp, la Solicitanți și parteneri eligibili , secțiunea 3.3 se 
specifică următoarele: 
Solicitanții și partenerii pot fi: 

•   ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de 
comerț); 
•   Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere 
ale acestora cu personalitate juridică). 
 

ONG-ul ca si solicitant poate face un parteneriat cu primaria unei comune?  

Răspuns: 

Da, un ONG sau un partener social pot face parteneriat pentru dezvoltare locală cu o comună.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Întrebarea 4: 

Dar dacă ONG-ul dorește să facă un parteneriat cu 2 sau cu 3 primării din comunele învecinate, 

se poate? 

Răspuns: 

Da, un ONG poate face unul/mai multe parteneriat/parteneriate pentru dezvoltare locală, într-un 
singur proiect, cu una sau mai multe comun/orașe/municipii/județe.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Întrebarea 5: 

Apelul limitează parteneriatul la un ONG și la o singură primărie? 

Răspuns: 

Nu, apelul nu limitează numărul de parteneriate pentru dezvoltare locală care se pot încheia în cadrul 

proiectului propus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Întrebarea 6: 

Crearea unori grupuri de acțiune locala prin care să se colecteze feedback din partea localnicilor 

comunelor, iar pe baza feedbackului (precum și a altor studii) să se creeze strategia de 

dezvoltare locală ar fi un proiect eligibil? Apoi să se ofere traininguri și formare profesională / 

antreprenorială localnicilor? De exemplu să învețe cum să își vândă produsele, sau pe ce website-

uri să se înregistreze, etc.? 

Răspuns: 

Înființarea unor ONG-uri/GAL-uri, astfel cum sunt definite acestea conform legislației în vigoare, nu 
face obiectul acestui apel.  
ONG-uri deja înființate pot fi sprijinite să iți consolideze capacitatea și să dezvolte parteneriate cu 
autorități locale din comunitățile vizate.  
În ceea ce privește obiectul parteneriatului și activitățile sprijinite acestea sunt la latitudinea 
partenerilor și trebuie justificate corespunzător în cererea de finanțare. 



Facem mențiunea că, verificarea eligibilității activităților propuse și a oportunității lor se poate realiza 
doar în etapa de verificare administrativă și a eligibilității, pe baza documentelor prezentate și a 
informațiilor incluse de solicitant în cererea de finanțare.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Întrebarea 7: 

Crearea unei platforme/website unde localnicii să poată transmite feedbackul cu privire la 

deciziile primăriei pentru anumite acțiuni sau a politicilor de dezvoltare locală ar fi eligibilă? 

Răspuns: 

O astfel de activitate poate fi eligibilă în cadrul unei cereri de finanțare, alături de alte tipuri de 
activități, însă acestea trebuie integrate într-un obiectiv general,  stabilit conform nevoilor rezultate 
din cadrul Parteneriatului de Dezvoltare Locală. 
Totodată, facem mențiunea că, eligibilitatea activităților propuse și a oportunității lor va fi evaluată în 
cadrul etapelor de evaluare a cererii de finanțare, raportat la obiectivul proiectului, rezultatele 
propuse, etc.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Întrebarea 8: 

Ar fi eligibil un proiect în care sa se realizeze un website unde țăranii să își poată vinde produsele 

spre orășenii din localitățile învecinate  (ceva gen coșul zilnic de legume)? Proiectul ar conține 

achiziția de website și servicii web, apoi realizare de training pentru țărani pentru ca aceștia să 

poată să învețe să își pună singuri produsele pe website? De asemenea, proiectul ar mai conține 

și acțiuni de împărțire de pliante și de promovare a website-ului local (achiziția pliantelor ar fi o 

cheltuială pe care dorim să fie inclusă în proiect)?  

Răspuns: 

O astfel de activitate poate fi eligibilă în cadrul unei cereri de finanțare, alături de alte tipuri de 
activități, însă acestea trebuie integrate într-un obiectiv general,  stabilit conform nevoilor rezultate 
din cadrul Parteneriatului de Dezvoltare Locală. 
Totodată, facem mențiunea că, eligibilitatea activităților propuse și a oportunității lor va fi evaluată în 
cadrul etapelor de evaluare a cererii de finanțare, raportat la obiectivul proiectului, rezultatele 
propuse, etc. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Întrebarea 9: 

Vă rog să clarificați dacă pentru un proiect ce se va derula în parteneriat (2 ONGuri din București), 

se pot bugeta la tipul de cheltuieli (cod 9, cf ghid, pag. 17) - ”Cheltuieli aferente managementului 

de proiect”, atât fonduri pentru Managerul de proiect (care provine de la organizatia lideră a 

parteneriatului/Solicitantului), cât și fonduri pentru Coordonator Partener (cu rol de manager în 

proiect pentru organizația parteneră)? 

In ghid apare paragraful următor: ”Cheltuieli salariale exclusiv pentru poziția obligatorie de manager 

de proiect”. Nu reiese clar ce se întâmplă cu managerul/coordonatorul din partea partenerului? 

Menționăm că cele doua poziții nu se suprapun ca și roluri/sarcini, având în vedere că fiecare 

organizație are activități definite și că, în calitate de organizații partenere ce implementează 

împreună proiectul, sunt ambele responsabile pentru buna derulare a acestuia, la standarde de 

calitate (care să determine realizarea rezultatelor/indicatorilor, conform reglementărilor AMPOCA). 

 



Răspuns: 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului aferent CP14: 

”Cheltuielile  aferente managerului de proiect sunt cheltuieli directe. Managerul de proiect poate fi 

asistat in desfășurarea activității de personal suport, din partea solicitantului/liderului de 

parteneriat/partenerului, în funcție de necesitățile identificate și de specificul proiectului (asistent 

manager, expert financiar, expert achiziții, contabil ș.a., ). Toate cheltuielile aferente personalului 

suport reprezintă cheltuieli indirecte.” 

Pe cale de consecință, numai cheltuielile aferente managerului de proiect se pot bugeta la cheltuieli 

directe, coordonatorul din partea partenerului fiind considerat personal suport. Cheltuielile aferente 

acestuia reprezintă cheltuieli indirecte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 


