ÎN ATENȚIA COMITETULUI DE MONITORIZARE POCU 2014-2020

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 -2020
ÎN PERIOADA 01.12.2019 – 30.06.2020

STADIUL LANSĂRILOR APELURILOR DE PROPUNERI DE PROIECTE
În perioada de referință au fost publicate în consultare publică 8 Ghiduri ale solicitantului,
încadrate în axele prioritare 1, 2, 4 și 6, vizând apeluri de proiecte competitive.
În intervalul cuprins între luna decembrie 2019 și luna iunie 2020 au fost lansate 16 apeluri (din
care două apeluri au fost relansate în cadrul aceluiași buget), cu o valoare totală de 737.764.191
euro, reprezentând un procent de 14,8% din alocarea financiară totală a acestui program
operațional. Distribuția lansărilor de apeluri pe axele prioritare se prezintă astfel:
-

Axa Prioritara 3 Locuri de munca pentru toți
o trei apeluri lansate, două non-competitive și unul competitiv, însumând o valoarea
totală eligibilă de 109.753.178 euro:
 Apel POCU 801 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO) – prin
măsurile pe care le include, acest apel vizează consolidarea capacității SPO în
vederea furnizării de servicii de calitate angajatorilor și pentru crearea și
dezvoltarea unor mecanisme eficiente de monitorizare și evaluare a
intervențiilor derulate, inclusiv prin crearea unei baze de date integrate privind
tinerii NEETs.
 Apel POCU 794- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din
mediul rural – acest apel vizează formarea profesională a șomerilor și
pesoanelor inactive, subvenționarea locurilor de muncă și stimularea mobilității
forței de muncă prin acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate
– instalare sau încadrare;
 Apel POCU 761 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și
creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea
Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii
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-

-

Axa Prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
o nouă apeluri lansate, două non-competitive și șase competitive și unul competitiv
restrâns, însumând o valoarea totală eligibilă de 533.000.000 euro:
 Apel POCU 816- Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau
întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă
decretată – apel care urmarește depășirea stării de vulnerabilitate, in
contextul epidemiei COVID 19, a persoanelor angajate în al căror căror
domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situației de
 Apel POCU 818 - Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul
epidemiei COVID-19 – apel care vizează, pe lângă alte activități menite să
amelioreze situația persoanelor vulnerabile în contextul actualei crize
sanitare si acordarea de sprijinirea a minim 1000 UAT în vederea furnizării
de servicii de sprijin pentru persoanele vulnerabile prin asigurarea de
resurse umane adecvate;
 Apel POCU 823 - Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în
transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul
pacienţilor infectaţi cu COVID-19
 Apel POCU 755 - Organizarea de programe regionale de prevenire,
depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al
pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri
hepatice B/D și C – etapa II
 Apel POCU 805 - Totul pentru inima ta - Program de screening pentru
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular
 Apel POCU 759 și Apel POCU 826 - Fii responsabilă de sănătatea ta –
programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și
tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II – în regiuni mai
puțin dezvoltate;
 Apel POCU 756 și Apel POCU 757 - Programe de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II
- Regiuni mai puțin dezvoltate - Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, SudEst și Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov
Axa Prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
o două apeluri competitive relansate în cadrul aceluiași buget, cu o valoare totală
eligibilă de 45.011.013 euro:
 Apel Apel POCU 827 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație
de până la 20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate
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-

Apel POCU 828 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în
comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație
de până la 20.000 locuitori - Regiune dezvoltata Bucuresti - Ilfov
Axa Prioritara 6 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
o două apeluri competitive lansate, cu o valoare totală eligibilă de 50.000.000,00
euro:
 Apel POCU 784 - Program pilot de stimulare a participării la educație a
copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
 POCU 829 - Innotech Student – prin acțiunile propuse în cadrul acestui
apel de proiecte se are în vedere consolidarea gradului de ocupare al
absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate
ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată
pe cunoaștere. Totodată, se are în vedere reducerea perioadei de timp de
la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piața muncii a
absolvenților.

În scopul atingerii indicatorilor asumați în cadrul POCU Autoritatea de Management pentru POCU
pregătește, în perioada imediat următoare, lansarea a 13 apeluri de proiecte în cadrul axelor
prioritare 1,2,3,4 și 6 cu urmatoarea repartizare:
-

-

-

Axa prioritară 1- Inițiativa “Locuri de munca pentru tineri” – două apeluri competitive,
dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate, cu o valoare totală de 252.000.000 euro;
o OS 1.1&1.2 Viitor pentru tinerii NEETs I - pentru a îmbunătăți situația tinerilor
NEETs și a facilita tranziția către piața muncii a acestora, la nivel regional, acest
apel de proiecte va urmări acțiunea pe trei paliere: educație, formare, ocupare
(inclusiv antreprenoriat);
o OS 1.3 A doua sansa NEETs – acest apel va finanța creșterea accesului la măsuri de
educație pentru tinerii NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani care au abandonat
cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia;
Axa prioritară 2 Imbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs – patru apeluri
competitive, care vor viza atât regiuni mai dezvoltate cât și mai puțin dezvoltate, valoare
totală eligiblă a acestora fiind de 134.419.253,33 euro;
o OS 2.1&2.2 Viitor pentru tinerii NEETs II – regiuni mai puțin dezvoltate – acțiunie
sprijinte vor finanța formarea de competențe, inclusiv competențe
antreprenoriale și acordare subvenții pentru deschiderea unei firme;
o A doua șansa NEETs – regiune mai dezvoltată și regiuni mai puțin dezvoltate –
masuri de educație
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți – două apeluri competitive, pentru regiunile
mai puțin dezvoltate, cu o valoare totală eligiblă de 30.000.000 euro;
o OS 3.12 Competențe digitale pentru angajați - intreprinderi mari
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-

-

o OS 3.12 Competențe digitale pentru angajați - IMM
Axa Prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – trei apeluri competitive,
unul dedicat regiunii dezvoltate, celelalte două regiunilor mai puțin dezvoltate, cu o
valoare totală eligibilă 46.000.000 euro;
o Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II – regiune mai
dezvoltată și regiuni mai puțin dezvoltate
o OS 4.16 - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale in mediul rural
Axa Prioritara 6 Educație și competențe – două apeluri de proiecte, respectiv un apel
non-competitiv şi un apel competitive cu o valoare totală eligibilă de 48.000.000 euro.
o OS 6.5 & 6.6 Profesionalizarea cariei didactice – acest apel va asigura finanțare
nerambursabilă, dedicată exclusiv implementării la nivel național a măsurilor
destinate realizării unui cadru normativ coerent și a unui cadru instituțional fiabil
de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul
și evoluția în cariera didactică în sistemul educațional preuniversitar și prin
înființarea sau restructurarea unor organisme sau instituții capabile să
autoreglementeze, evalueze și certifice în domeniul carierei didactice;
o OS 6.7 & 6.8 & 6.10 Masteratul didactic: Start in dezvoltarea carierei - în cadrul
acestei cereri de propuneri de proiecte vor fi susținute măsuri focalizate pe
asigurarea accesului la formarea inițială de calitate a cadrelor didactice, prin
participarea la programul de studii masterale, inclusiv prin furnizarea de sprijin
financiar pentru masteranzi, pe parcursul ciclului de studii universitare de
masterat didactic (burse de studiu pe bază de contract) si prin organizarea de
mobilități pentru studenții masteranzi în state UE, la facultăți cu expertiză în
formarea inițială a cadrelor didactice.

SITUAŢIA PROCESULUI DE EVALUARE
În perioada de referinţă situaţia procesului de evaluare POCU se prezintă astfel:
Cererile de finanţare nou depuse sunt în număr de 750, cu menţiunea că la data de 01.12.2019
se aflau deja în proces de evaluare alte 424 cereri de finanţare, astfel încât în perioada
menţionată, respectiv 01.12.2019 – 30.06.2020, s-au aflat în proces de evaluare 1174 cereri de
finanţare.
Astfel, dintr-un număr de 1174 cereri de finanţare cu o valoare totală eligibilă de 1.584.559.271
euro, 365 cereri de finanţare au fost aprobate, cu o valoare totală eligibilă de 777.708.862 euro
, 113 cereri de finanţare au fost respinse, cu o valoare totală eligibilă de 163.706.231 euro, iar
restul de 696 cereri de finanţare se află în proces de evaluare, a căror valoare totală eligibilă
este de 609.848.756 euro.
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Principalele motive de respingere sunt:
-

Nerespectarea valorilor maxime stabilite pentru procentul alocat cheltuielilor tip FEDR;
Nerespectarea valorilor minime de cheltuieli angajate de solicitant, in raport cu
partenerii;
Nerespectarea pragului minim stabilit in ceea ce privește contribuția proprie;
Includerea in cadrul cererilor de finanțare a unor activități, indicatori si grup țintă
neeligibile;
Procedura selecție parteneri neconforma;
Neeligibilitate aplicant/parteneri;
Retragerea avizelor din partea instituțiilor coordonatoare.

Principalele măsuri întreprinse în scopul diminuării ratei de respingere a cererilor de finanţare:
-

-

Organizarea de întâlniri, instruiri și grupuri de lucru cu membrii comitetelor de evaluare
în scopul stabilirii modalităților de lucru unitare pe parcursul derulării procesului de
evaluare;
Elaborarea Manualului Evaluatorului la nivelul fiecărui apel competitiv împreună cu
membrii comitetelor de evaluare, in vederea eficientizării, clarificării si stabilirii unei
abordări unitare pe parcursul desfășurării procesului de evaluare.

SITUAŢIA PROCESULUI DE CONTRACTARE
Pentru apelurile de proiecte lansate de AMPOCU, in perioada de referinta, pentru axele 1-7, au
fost semnate până la data curentă 119 contracte de finanţare cu valoare totală eligibilă de
427.497.590 euro (UE + BS), dintr-un număr total de 1.414 contracte de finanţare POCU, a căror
valoare totală eligibilă este de 4 394 314 632 euro (UE+BS).
Pentru apelurile de proiecte lansate şi finalizate, aferente axelor 1-7, la data prezentei note de
informare sunt în proces de contractare un număr de 252 contracte de finanţare cu valoare
totală eligibilă de 364.676.346 euro.
Repartizarea pe fiecare pe fiecare axă prioritară este următoarea:
-

AP 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” - alocare totala – 328.905.184 euro, din
care UE =302.237.196 euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020 nu au fost semnate
contracte de finanţare. De la începutul implementării și până în prezent au fost
contractate 7 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 44.641.664 euro din care UE=
41.157.776 euro, 8 proiecte fiind respinse/revocate.
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-

AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs - alocare totală – 231.713.510
euro, din care UE =196.379.246 euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020 nu au fost
semnate de contracte de finanţare. De la începutul implementării și până în prezent au
fost contractate 8 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 164.344.739 euro din care UE=
140.617.855 euro, 7 proiecte fiind respinse.

-

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți - alocare totală – 1.348.573.657 euro, din care UE =
1.145.564.692 euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020 au fost semnate 24 de
contracte de finanţare, cu o valoare totală eligibilă de 13.479.556 euro. Pentru apelurile
de proiecte lansate şi finalizate sunt în proces de contractare 6 contracte de finanţare cu
valoare totală eligibilă de 97.069.518 euro. De la începutul implementării și până în
prezent au fost contractate 434 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 1.285.832.110
euro din care UE= 1.099.143.068 euro.

-

AP 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei - alocare totală – 1.873.603.869 euro, din
care UE = 1.587.462.508 euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020 au fost semnate 66
de contracte de finanţare, cu o valoare totală eligibilă de 396.332.451 euro. Pentru
apelurile de proiecte lansate şi finalizate sunt în proces de contractare 20 contracte de
finanţare cu valoare totală eligibilă de 129.052.561 euro. De la începutul implementării
și până în prezent au fost contractate 415 proiecte cu o valoare totală eligibilă de
2.220.714.643 euro din care UE= 1.887.568.986 euro.

-

AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității - alocare totală –
166.000.122 euro din care UE = 157.481.392 euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020
nu au fost semnate de contracte de finanţare. Pentru apelurile de proiecte lansate şi
finalizate sunt în proces de contractare 35 contracte de finanţare cu valoare totală
eligibilă de 33.075.191 euro. De la începutul implementării și până în prezent au fost
contractate 73 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 14.211.413 euro din care UE=
12.387.495 euro

-

AP 6 - Educație și competențe - alocare totală – 904.778.979 euro din care UE = 766 442
484 euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020 a fost semnat un contract de finanţare,
cu o valoare totală eligibilă de 1.017.163 euro. Pentru apelurile de proiecte lansate şi
finalizate sunt în proces de contractare 191 contracte de finanţare cu valoare totală
eligibilă de 105.479.076 euro. De la începutul implementării și până în prezent au fost
contractate 298 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 466.085.198 euro din care UE=
405.738.690 euro.
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-

AP 7 – Asistenţă tehnică - alocare totală – 243.677.624 euro din care UE = 206.383.002
euro. În perioada 01.12.2019 – 30.06.2020 au fost semnate 28 de contracte de finanţare,
cu o valoare totală eligibilă de 16.668.420 euro. De la începutul implementării și până în
prezent au fost contractate 179 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 198.484.865 euro
din care UE= 168.107.603 euro.

SITUATIA CERERILOR DE RAMBURSARE/PREFINANTARE/PLATA VERIFICATE SI AUTORIZATE
În perioada de referință, la nivelul AM POCU au fost verificate si autorizate 8.703 cereri de
rambursare/prefinantare/plată cu valoare totala de 2.784.756.564,30 lei. Detaliat se regăsește
numărul de cereri de rambursare si valoarea autorizată a acestora, repartizate pe fiecare
organism intermediar.
Nr. Cereri de Prefinantare/ Plata/
Organism Intermediar
Rambursare - autorizate AM
Valoare autorizata (lei)
POCU
AT

62

70.002.859,39

Bucuresti Ilfov

398

373.688.966,45

Centru

1.131

362.505.050,25

MEC

1.693

317.782.663,90

Nord-Est

762

260.912.344,69

Nord-Vest

884

282.137.010,30

Sud-Est

1.051

298.977.649,50

Sud Muntenia

1.092

364.615.998,03

Sud-Vest Oltenia

936

260.044.698,37

Vest

694

194.089.323,42

Total

8.703

2.784.756.564,30

Dintre acestea, se observa ca la nivelul Organismului Intermediar Regional București Ilfov se
înregistrează cea mai mare valoare autorizata, respectiv 373.688.966,45 lei aferenta unui numar
de 398 cereri de rambursare, fapt datorat proiectelor cu contracte de tip noncompetitiv si
noncompetitiv–alternativ gestionate de către OIR BI.
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De asemenea, si la nivelul organismelor intermediare Sud Muntenia si Centru sumele autorizate
sunt in valoare de 364.615.998,03 lei pentru 1.092 cereri de rambursare si respectiv in valoare
de 362.505.050,25 lei pentru 1.131 cereri de rambursare.
Situația cererilor de rambursare/prefinantare/plată pe axe prioritare se prezinta astfel:
-

pentru proiectele aflate în gestiunea OI/OIR, axele prioritare 1 - 6, au fost verificate un
număr de 8.641 cereri de rambursare cu valoare autorizata de 2.714.753.704,91 lei;
pentru proiectele aflate în gestiunea AM POCU, axa prioritară 7, Asistență Tehnică, au fost
verificate un număr de 62 cereri de rambursare cu valoare autorizata de 70.002.859,39
lei.

SITUATIA DOSARELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE VERIFICATE
În perioada de referință, la nivelul AM POCU (OI/OIR/AM), au fost verificate în procent de 100%
dosarele de achiziţie aferente cererilor de rambursare / plată. Astfel:
-

pentru proiectele aflate în gestiunea OI/OIR, axele prioritare 1 - 6, au fost verificate un
număr de 4.223 dosare achiziții, în lucru fiind un număr de 565 dosare achiziții
pentru proiectele aflate în gestiunea AM, axa prioritară 7, Asistență tehnică, au fost
verificate un numar de 141 dosare de achiziții, în lucru fiind un număr de 3 dosare

Din totalul de de 4.932 dosare de achiziții înregistrate în perioada de referință pentru axele
prioritare 1 – 7, un număr de 3.238 sunt achiziții directe din care 3.144 pe axele prioritare 1 -6 și
94 pe axa prioritară 7.

PLĂŢI EFECTUATE ÎN CADRUL POCU
RISCUL DE DEZANGAJARE - ŢINTE ŞI EVITARE
Până la data 30.06.2020 în cadrul POCU, au fost efectuate plăţi UE către beneficiarii şi partenerii
din cadrul proiectelor, în valoare de 7,37 mld lei, cu o repartizare pe tipuri de plată, după cum
urmează:
-

2,01 mld lei pentru cereri de prefinanţare
1,64 mld lei pentru cereri de plată
3,72 mld lei pentru cereri de rambursare

De la ultima informare a membrilor CM, respectiv din luna noiembrie 2019, au fost efectuate
plăţi în cuantum de 1,62 mld lei, respectiv 22% din plăţile efectuate în cadrul programului.
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Progresul înregistrat în materie de plăţi în raport cu ultima informare de la nivelul lunii noiembrie
2019, este reflectat şi în termeni de distribuţie a plăţilor totale la nivel regional, însă o creştere
substanţială este remarcată la nivelul organismelor intermediare: Bucureşti - Ilfov, Ministerul
Educaţiei şi Centru:
-

OIR BI – 1158 mil lei, respectiv 282 mil lei la nivelul 04.11.2019
OI MEN – 752 mil lei, respectiv 134 mil lei la nivelul 04.11.2019
OIR C – 635 mil lei, respectiv 277 mil lei nivelul 04.11.2019

În ceea ce priveste repartiţia plăţilor la nivelul judeţelor de implementare ale proiectelor, din
punct de vedere al progresului înregistrat faţă de ultima raportare către membrii CM, în materie
de fonduri atrase sub forma plăţilor efectuate de AM POCU, ocupă locuri fruntaşe, după
Bucureşti:
-

Alba – 262 mil lei faţă de 173 mil lei raportarea anterioară
Iaşi – 344 mil lei faţă de 256 mil lei la raportarea anterioară
Timiş – 218 mil lei fata de 134 mil lei la raportarea anterioară

Prin urmare, evoluţia in termeni de implementare a proiectelor finanţate în cadrul programului,
poate fi sintetizată în cifre după cum urmează:
-

Plăţi efectuate în cuantum de 7,37 mld lei UE pentru 1249 proiecte, respectiv pentru 90%
din numărul proiectelor contractate 1428;
12 421 cereri de rambursare procesate la nivelul OI şi AM;
grad de justificare prin cheltuieli (cereri de rambursare) al prefinanţării acordate de 65%;
296 de contracte de finanțare finalizate în valoare de 264 mil. Euro;
36 000 de ordine de plată și 161 500 înregistrări contabile;

În termeni de ţinte asumate, pentru anul 2020, la începutul anului prin Memorandum al
Guvernului României, AM POCU a stabilit o ţintă de declarare a cheltuielilor către Autoritatea de
Certificare şi Plată (ACP) respectiv Comisia Europeană (CE) în valoare de 400 mil euro, cifră care
depăseste riscul de dezangajare automată de fonduri cu aproximativ 17 mil euro (riscul calculat
fiind de 382,81 mil euro). În contextul pandemiei de COVID-19, în condițiile în care au fost
semnate contracte de finanțare de peste 300 mil. Euro, am modificat țintele de declarare a
cheltuielilor pentru anul 2020 până la valoarea de 522 mil. Euro.
La data de 30 iunie 2020, în cadrul POCU au fost declarate către ACP cheltuieli în valoare de 209
mil euro, reprezentând 94% din ţinta asumată pentru prima jumătate a anului 2020, şi respectiv
51,73% din ţinta asumată pentru întreg anul 2020.
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MĂSURI ADOPTATE DE AM POCU CU PRIVIRE LA SITUAȚIA IMPUSĂ DE COVID-19
Activitatea AM POCU din această perioadă s-a concentrat și pe adaptarea activității de
implementare proiecte la noile condiții impuse de restricțiile apărute ca urmare a apariției
riscului de răspândire a infecției cu virusul COVID-19.
Astfel, AM POCU a propus modificarea programului operațional în vedere alinierii POCU la
prevederile Ghidului Comisiei Europene privind Cadrul de performanță, revizuirea și accesarea
rezervei - EGESIF 18-0021-01, a reflectării răspunsului POCU la modificările socio-economice
actuale și a adaptării conținutului programului operațional pentru diminuarea efectelor COVID.
În luna mai 2020 CM POCU a aprobat prin procedură scrisă modificarea POCU în sensul celor
descrise mai sus. Principalele modificări au constat în revizuirea planului financiar în funcție de:
- posibilitatea utilizării rezervei de performanță în concordanță cu realizările obiectivelor
intermediare,
- realocarea fondurilor din PA 2, 3, 5, 6 și 7 la PA 4, atât în contextul diminuării efectelor COVID19, cât și în ceea ce privește asigurarea finanțării măsurilor care au ca scop realizarea unor
indicatori ai căror obiectivele au fost majorate pentru a răspunde nevoilor actuale.
Pe lângă modificările planului financiar, în implementarea POCU au fost evidențiate câteva
aspecte care ar putea fi îmbunătățite pentru a extinde aria de acoperire a unor indicatori,
beneficiari eligibili și grupuri țintă a căror realizare este afectată de modificările aduse situației
socio-economice sau de premisele care au stat la baza stabilirii lor.

În perioada de referință au fost semnate încă două proiecte non-competitive, în scopul sprijinirii
persoanelor vulnerabile în contextul epidemiei cu COVID-19, respectiv: #SPER – SPRIJIN PENTRU
ANGAJATORI ŞI ANGAJAŢI - beneficiar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și
Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19 – beneficiar Ministerul
Muncii și Justiției Sociale.
De asemenea, AM POCU a emis, imediat ce situația a impus, documente prin care a venit în
sprijinul beneficiarilor, în sensul facilitării comunicării cu OI/AM și a reorganizării activităților
proiectelor. Astfel, comunicarea online a devenit un mod de lucru uzual la nivelul AM/OI, iar
beneficiarilor li s-a pus la dispoziție un flux simplificat de suspendare a perioadei de
implementare, dar s-a și încurajat continuarea derulării activităților la un ritm de lucru adaptat
noilor condiții, cu flexibilizarea raportării eventualelor întârzieri (planul de acțiuni pentru
recuperarea întârzierilor – Instrucțiunile AM POCU nr. 4, 5 și 7).
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Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 au avut posibilitatea să solicite
suspendarea implementării proiectului (atât pe durata stării de urgentă cât și pe durata stării de
alertă), exclusiv prin mijloace electronice (modulul comunicare din MySMIS, e-mail sau fax).
Organismele Intermediare au menținut legătura cu Beneficiarii/Partenerii proiectelor finanțate
prin POCU prin intermediul canalelor de comunicare la distanță (e-mail, telefon, corespondență
scrisă, etc).
Beneficiarii/Partenerii au continuat implementarea proiectelor folosind lucrul la distanță care să
permită transmiterea de date (audio, video) și accesul la informații pentru persoanele implicate
(cursuri prin platforme online, skype, videoconferințe, etc).
Pentru a asigura o abordare unitară la nivelul Organismelor Intermediare și al Beneficiarilor în
ceea ce privește elaborarea, semnarea, înregistrarea, transmiterea și arhivarea documentelor
aferente proiectelor finanțate prin POCU, se va realiza exclusiv electronic (conform OUG nr.
65/2020).
După încetarea stării de alertă, Beneficiarii vor depune la Organismul Intermediar Responsabil un
plan de acțiuni de recuperare a întârzierilor înregistrate pe perioada stării de urgență/alertă.
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