Către: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Ministerul Fondurilor Europene
Referitor la apelul de proiecte POCU – 6.12 Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe
de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii AP6/PI 10.iii/OS 6.12
Având în vedere că în spațiul public a apărut un răspuns al helpdesk POCU care contravine prevederilor
Ghidului Solicitantului în cadrul acestui apel, vă rugăm să clarificați structura și definițiile indicatorilor de
la nivelul acestui apel.
Concret, în răspunsul primit de un utilizator al serviciului helpdesk se menționează faptul că „pentru a fi
certificați angajații trebuie să participe la cursuri de formare profesională autorizate în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/2000”. Acest răspuns contravine prevederilor Anexei 5 la
Ghidul Solicitantului în acest apel - Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare care menționează că
„prin “persoane certificate”, în înțelesul prezentului apel, se înțeleg persoanele care au participat la
activități de învățare în diferite contexte (formale, nonformale și informale) și care obțin o diplomă sau
un certificat acordate în urma unui proces de evaluare. Diploma sau certificatul se acordă de entitatea
care a organizat și desfășurat procesul de învățare și procesul de evaluare. În funcție de tipologia activității
de învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute vor fi recunoscute fie la nivel de angajator,
fie la nivel național conform OUG nr.129/31.08.2000, republicată și/sau Legii nr.1/2011 educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare.
Menționăm că prevederea din Ghidul Solicitantului răspunde nevoilor și tipicului grupului țintă - persoane
cu nivel scăzut de calificare, care în condițiile OG129/2000 nu ar putea beneficia de astfel de servicii de
formare (din cauza condițiilor de acces cu privire la nivelul studiilor, spre exemplu).
Răspuns helpdesk
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Prevederi Ghid

Având în vedere cele menționate mai sus, vă solicităm să revizuiți răspunsul transmis de helpdesk și să
publicați o listă de întrebări și răspunsuri în cadrul prezentului apel.
Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare considerați că sunt necesare și vă asigurăm de
întreaga noastră disponibilitate pentru a îmbunătăți cadrul de implementare a fondurilor structurale în
România.
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