
 

 
 

București, 10 mai 2018  
 
 
În atenția doamnei Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene 
 
Ref : Recomandarile Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei – Grupul de lucru Fonduri Europene, 
privind Obiectivul specific 3.8 - Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, 
metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru 
îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial 
competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
 
Stimata doamna ministru,  
 
Va transmitem mai jos o serie de recomandari formulate de membrii Grupului de lucru Finanţari 
Europene din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, referitoare la Obiectivul specific 3.8 - 
Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de 
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii 
la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de 
specializare inteligentă conform SNCDI : 
 
1. Plafonarea : nu consideram oportuna decizia stabilirii unor plafoane maxime pe categorie de grup 
tinta – management si HR, avand in vedere ca nu exista o analiza de piata la nivelul angajatorilor 
care sa fundamenteze un astfel de cost si, totodata, sunt diferente foarte mari de tarif pe tip de curs 
(de exemplu, un mini MBA fata de un curs de specializare/perfectionare), precum si diferente 
semnificative de la o industrie la alta. Totusi, daca se mentine decizia plafonarii, propunem 
urmatoarele limite maxime pe categorii – limite care ar trebui calculate ca o medie pe proiect pentru 
a permite unui angajator sa poate bugeta si deconta si un cost de 5.000 euro/curs de minim MBA 
daca este cazul: 

·       3.500 euro/persoana – categoria management, orice nivel – top pana la 
management de linie 

·       2.500 euro/persoana – categoria HR 
  
2. Majorarea valorii eligibile a unui proiect la 500.000 euro. In ultima forma a apelului, valoarea 
maxima eligibila pe proiect a fost de 140.000 euro si multe companii si-au pierdut interesul de a mai 
aplica (valoarea a scazut de la 300.000 euro in varianta initiala draft a ghidului, la 150.000 euro in 
draftul 2 si apoi a ramas 140.000 euro). Luand in considerare partea de co-finantare a cheltuielilor 
eligibile, inclusiv finantarea cheltuielilor neeligibile si toata birocratia aferenta depunerii si 
implementarii unui proiect POCU, nu se ajunge la un raport cost – beneficii optim pentru potentialii 
aplicanti. 
 
3. Introducerea eligibilitatii cheltuielilor de management de proiect (manager + coordonatori) la 
cheltuieli directe cu finantare in conformitate cu regulile de ajutor de stat (50%) si echipa de suport 
la indirecte. Precizam ca in forma finala a ghidului anterior aceste categorii de cheltuieli au fost 
eliminate complet. De asemenea, exista o necorelare si cu apelul POCU 3.12 ajutor de stat, similar cu 
acesta, unde cheltuielile cu managerul de proiect sunt eligibile la categoria grant. 
Propunem asadar ca schema aferenta 3.8 sa fie mixta – Ajutor de Stat + Ajutor de Minimis (dupa 
modelul 3.12) si, implicit, majorarea valorii maxime eligibile a proiectelor precum si extinderea listei 
de cheltuieli eligibile.  Totodata, in conformitate cu Art. 67/reg 1303/ - (1)   Granturile și asistența 



 

 
 

rambursabilă pot lua oricare din următoarele forme:c) sume forfetare care nu depășesc 100 000 EUR 
din contribuția publică; in cazul in care intentia AM este ca schema sa poate fi inclusa in categoria de 
grant cu sume forfetare, atunci se poate majora valoarea contributiei publice de la 70.000 euro la 
100.000 de euro, ajung la valori eligibile ale proiectelor de 200.000 euro. 

 
4. Extinderea listei de coduri CAEN eligibile pe acest apel, confirm cu lista completata in POCU 3.12 
ghid draft – corelarea apelurilor. 
 
5. Clarificarea eligibilitatii socitantilor compani mari, indiferent de regiunea unde au sediul social, 
astfel - solicitanti eligibili : angajatori (întreprinderi mari constituite conform Legii nr. 31/1990 - 
Legea societatilor comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare), persoane 
juridice de drept privat cu scop patrimonial; solicitantii eligibili pot avea sediul social in orice regiune 
a tarii (inclusiv in regiunea Bucuresti-Ilfov) atata timp cat proiectele acestora se implementează pe 
teritoriul celorlalte regiuni mai putin dezvoltate de pe teritoriul României (în cadrul sediului social / 
punctelor de lucru / sucursalelor / filialelor localizate în una sau mai multe regiuni mai putin 
dezvoltate).  

 
6. Lansarea apelului cu termen limita de depunere de minim 3 luni de la data publicarii ghidului in 
forma finala. 
 
 
Cu consideratie,  
 
Catalin SURDEANU 
 
Lider Grup de Lucru FONDURI EUROPENE, Coaliția pentru Dezvoltarea României 


