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Contractare
Ca urmare a Memoriului Justificativ din data de 17.07.2018 prin care propuneti modificarea cererii de finantare, va rugam sa justificati
urmatoarele:
-conform planului de achizitii din cererea  de finantare, achizitia ce doriti a o modifica are inserata ca  “ Dată publicare procedură”
Februarie 2018 si in consecinta se impune a declara daca ati demarat procedura de achizitie, pentru a se putea analiza daca se intra sub
incidenta art.8 alin.1 din Contractul de finantare- -Condiţii Specifice-; se impune a  mentiona in memoriu toate modificarile efectuate in
aceasta sectiune;
-la pct.2 –propunerea de modificare a modului de calcul pentru chiriei nu este corect justificata in sensul ca nu se poata verifica incadrarea
in valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU prevazute in Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020:
“Pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună,inclusiv TVA. “; in acest sens se impune a mentiona in a
memoriu justificativ acest aspect;
-prin pct.3 propuneti modificarea numarului de persoane carora propuneti sa le acordati premii, de la 200 pers. la 300, justificati
suplimentar necesitatea acordorii de premii pentru un numar suplimentar de premii si diminuarea valorii acestora;
-la pct. 4 -pentru  “Salariu net Formator 1” “Salariu net Formator 2” “Salariu net Formator 3”, “Salariu net Formator 3” in bugetul
Justificare eronata: justificati o perioada de 5 luni si calculati cu 336 ore(4 luni)

“Norma partiala de 336 ore inegal repartizate, in medie 4 ore/zi, 21 zile/luna (84 ore/luna), pe perioada de desfasurare a A3.2 (5 luni) .
Expertiza in domeniu de activitate - peste 10 ani. Tarif net orar 53,31 lei/ora (se incadreaza in limita specificata in Orientari privind
oportunitatile de finantare i?n cadrul POCU 2014-2020).
-la pct.7 ati inserat informatii eronate, care nu corespund cu bugetul initial si/sau cu bugetul modificat, va rugam sa corelati;
- se impune a insera in memoriul justificativ toate modificarile pe care le propuneti prin actul aditional nr.3; in urma verificarilor efectuate in
sectiunea buget, am identificat si alte modificari efectuate, nementionate in memoriul justificativ(modificarea cheltuieli indirecte; la pct.5
detaliati economiile realizate si nu se intelege din memoriu ca sunt si propuneri de modificare a bugetului;
Va rugam sa transmiteti raspunsul pana la data de 27.07.2018.

Secţiunea a fost deblocată.
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Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Buget - Formă de finantare

2



Buget - Tip teritoriu

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Buget - Temă secundara FSE

Graficul de rambursare
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Banu Constanta
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