
 
Lista cu intrebari si raspunsuri corespondente DMI 6 2 CPP 165 
 

Nr.crt. DMI Intrebare Răspuns  
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
6.2 
Call 
165 

 
1.In cadrul  CPP 165, va rugam sa ne clarificati 
daca indicatorul de realizare imediata (output) 
a1, respectiv numarul participantilor la 
programele de calificare/recalificare destinate 
grupurilor vulnerabile se raporteaza in mod 
exclusiv la cele 3 categorii (persoane de etnie 
roma, persoane cu dizabilitati, tineri care 
parasesc sistemul de stat de protectie a 
copilului) sau poate fi constituit si din alte tipuri 
de persoane grupuri vulnerabile dintre cele 
mentionate la Cap. 4, subcap. 4.1. pct. 1? 
 
2.Cu alte cuvinte, pe linga cele 3 categorii 
nominalizate la pg. 18 (4.5. pct. a1)- pot 
participa la programele de calificare/recalificare 
si, spre exemplu, femei, victime ale violentei in 
familie samd? 
 

 
1. In cf cu Ghid-Conditii speciale nr 165, pag 18, 
Indicatorul de realizare imediata (output) a1, respectiv 
„numarul participantilor la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile  
Din care 
-persoane de etnie roma 
-persoane cu dizabilitati  
-tineri care parasesc sistemul de stat de protectie a 
copilului” 
 se raporteaza in mod exclusiv la cele 3 categorii  sus 
mentionate. 
 
2. Persoanele mentionate pot participa la programe 
de calificare recalificare dar nu se incadreaza la 
indicatorul   a.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
6.2 
Call 
165 

 
Va rugam sa ne spuneti daca CPP 165 se va 
putea implementa doar in regiunea dvs. sau in 
oricare alte doua regiuni din tara. 
  

 
In cadrul proiectelor apartinand DMI 6.2, CPP 165, 
activitatile se vor putea desfasura in  
minim doua regiuni de dezvoltare. Nu exista impuneri 
prin care trebuie sa se faca implementarea exclusiv la 
nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov. 

 
*A se vedea si Conditiile Specifice mentionate la 
pag 4, Ghid conditii specifice nr 165, DMI 6.2. 
Gestionarea acestui CPP se face de catre OIR 
POSDRU Bucuresti-Ilfov (vezi si pag 6 din Ghid 
conditii specifice nr 165). 
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3.  

 
6.2 
Call 
164/ 
165 

 
Va rugam sa ne transmiteti clarificari privind 
urmatoarele aspecte: 
 
A) CPP 164 „Acces şi participare la formare 
profesională continuă”, Cap 4.1 – Grup tinta: in 
grupul tinta eligibil putem include si persoane 
care sunt angajate de catre parteneri/solicitant?  
 
 
 
 
 
 
B) CPP 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii”, Cap 4.3 – categorii de beneficiari 
eligibili: va rugam sa ne precizati daca in 
categoriile de Beneficiari eligibili pot fi incluse 
urmatoarele entitati: Institutul Clinic Fundeni, 
spitale clinice judetene de urgenta. Precizam ca 
Institutul Clinic Fundeni apartine de Ministerul 
Sanatatii, in timp ce spitalele apartin unitatilor 
administrativ-teritoriale. 
  

 
 
 
 
A)In conformitate cu Ghid –conditii specifice nr 164, 
responsabil cu aceasta lansare este CNDIPT-
OIPOSDRU. 
In consecinta, va rugam sa va adresati colegilor de la 
CNDIPT-OIPOSDRU. 
 
Coordonate CNDIPT-OIPOSDRU: 
Site: www.tvet.ro 
Telefon: 021/311.11.61/62 
 
B) In primul rand, va rugam sa aveti in vedere faptul 
ca nu ne putem ante-pronunta asupra eligibilitatii/ 
neeligibilitatii unui potential beneficiar deoarece se 
doreste asigurararea unui tratament egal privind 
potentialii beneficiari ai prezentelor scheme de 
finantare. 
Comitetul de Evaluare instituit pentru evaluarea 
cererilor de finantare depuse se va pronunta asupra 
eligibilitatii / neeligibilitatii fiecarui solicitant / 
partener,precum si asupra respectarii de catre 
acestia a incadrarii in categoriile de 
solicitanti/ beneficiari eligibili. 
La evaluarea cererii de finantare se vor lua in 
consideratie datele declarate/ 
inscrise in cererea de finantare, urmand ca in 
perioada de contractare sa se verifice cele declarate 
de solicitant. Corespunzator incadrarii declarate de 
solicitant, in perioada de contractare se vor solicita si 
documentele suport care sa dovedeasca incadrarea 
corecta a acestuia in categoria de solicitanti/ parteneri 
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eligibili. 
Categoriile de beneficiari eligibili le puteti gasi in 
Ghid-Conditii Specifice nr 165, pag 13-14. 
Dupa cum se poate observa in acest Ghid, Ministerul 
Sănătăţii şi structurile/agenţiile 
subordonate/coordonate nu apar ca si categorii de 
solicintanti  eligibili. 

 

 
 
 
. 

 
 
 
4. 

 
 
6.2 
Call 
165 

 
Referitor la Cererea de propuneri de proiecte tip 
strategic nr.165, "Îmbunătăţirea accesului şi a 
participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", AXA 6, 
DMI 6.2 – Promovarea incluziunii sociale, 
Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului in ce categorie se 
incadreaza ca si solicitant eligibil sau partener? 
  
 
 
 
 

 
Este posibila incadrarea in una din urmatoarele 
categorii, dupa caz: 
3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor 
8. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate juridică; 
10. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi 
administrativ-teritoriale); 
15. Furnizori de servicii sociale publici/privaţi 
 
Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca nu ne 
putem ante-pronunta asupra eligibilitatii/ neeligibilitatii 
unui potential beneficiar deoarece se doreste 
asigurarea unui tratament egal privind potentialii 
beneficiari ai prezentelor scheme de finantare. 
Comitetul de Evaluare instituit pentru evaluarea 
cererilor de finantare depuse se va pronunta asupra 
eligibilitatii / neeligibilitatii fiecarui solicitant / partener, 
precum si asupra respectarii de catre acestia a 
incadrarii in categoriile de solicitanti/ beneficiari 
eligibili. 
La evaluarea cererii de finantare se vor lua in 
consideratie datele declarate/inscrise in cererea de 
finantare, urmand ca in perioada de contractare sa se 
verifice cele declarate de solicitant. Corespunzator 
incadrarii declarate de solicitant, in perioada de 
contractare se vor solicita si documentele suport care 
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sa dovedeasca incadrarea corecta a acestuia in 
categoria de solicitanti/ parteneri eligibili. 
 

 
 
5. 

 
6.2 
 
Call 
165 

 
1. Va rog mult sa precizati foarte clar la ce 

se refera termenul PERSOANA 
DEPENDENTA.  Raspunsul anterior la 
cererea de propuneri 119 precizeaza ca 
indicatorul vizeaza oricare persoana 
apartinand grupurilor vulnerabile iar faptul 
ca nu se utilizeaza termenul 
DEPENDENT DE ALCOOL SI DROGURI 
arata ca persoanele din acesta categorile 
nu trebuie in mod obligatoriu sa fie 
dependente de acest fel. Concret, o 
persoana fara loc de munca, dependenta 
financiar de parinti, sot, sotie sau de 
ajutor social este considerata persoana 
dependenta sau nu?  

2. De asemenea va rog sa precizati ce 
documente suport se solicita acestei 
categorii pentru a demonstra aparteneta 
la grupul tinta. 

  
  

 
1. Daca va referiti la prevederile existente in Ghid-
conditii specifice nr 165, DMI 6.2, pag 18: “Indicatorul 
a2) Nr de persoane dependente sprijinite” acesta se 
poate defini   
in conformitate cu Ghidul Indicatorilor POSDRU, pag 
18, “numărul de persoane care necesită asistenţă 
şi/sau supraveghere permanentă şi care au fost 
sprijinite prin servicii de îngrijire/asistenţă pentru a 
susţine participarea pe piaţa muncii a membrilor de 
familie care le asigură îngrijirea.” 
 
2.Pentru punctul „g) Persoane dependente de droguri 
si alcool si fosti dependenti de droguri, precum si 
familiile acestora” ( cf pag 10, Ghid -conditii specifice 
nr 165, DMI 6.2), dovada apartenentei la categoria de 
grup tinta se va face, acolo unde este posibil astfel: 

“- pentru persoanele apartinand grupurilor tinta de 
la punctul 1 (Persoane din grupuri vulnerabile)  
dovada se va face prin documente suport 
specifice institutiei care are in evidenta aceste 
persoane” (cateva posibile exemple in cazul 
persoanelor sus mentionate: certificate medicale 
care sa ateste starea de dizabilitate, bilete de 
externare/internare ale  persoanelor dependente 
de droguri/alcool din centre de recuperare/ 
reabilitare etc). 

 

 

 
6. 

 
6.2 
Call 
165 

 
Va rugam sa ne spuneti daca CPP 165 se va 
putea implementa doar in regiunea dvs. sau in 
oricare alte doua regiuni din tara. 

 
In cadrul proiectelor apartinand DMI 6.2, CPP 
165, activitatile se vor putea desfasura in  
minim doua regiuni de dezvoltare. Nu exista 
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 impuneri prin care trebuie sa se faca 
implementarea exclusiv la nivelul regiunii 
Bucuresti-Ilfov. 
 
*A se vedea si Conditiile Specifice mentionate la 
pag 4, Ghid conditii specifice nr 165, DMI 6.2. 
Gestionarea acestui CPP se face de catre OIR 
POSDRU Bucuresti-Ilfov (vezi si pag 6 din Ghid 
conditii specifice nr 165). 

  
 
 
7. 

 
6.2 
Call 
165 

 
Avand in vedere cererea de propuneri de 
proiecte de tip strategic nr.165 DMI 6.2. 
”Imbunatatirea accesului si a participarii 
grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, va rugam 
sa clarificati urmatorul aspect: 
In proiectul nostru ne propunem sa furnizam 
cursuri de (re)calificare grupurilor vulnerabile. 
Nici solicitantul, niciunul din parteneri nu sunt 
furnizori de formare profesionala. Tinand cont 
de nevoile membrilor grupului tinta si de tipurile 
de locuri de munca disponibile pe piata, 
persoanele vulnerabile vor fi orientate catre 
cursuri acreditate. Cursul potrivit va fi identificat 
la furnizorii de formare profesionala din zona. 
Intrebarea noastra este ce tip de cheltuiala este 
plata acestor cursuri? Ele trebuie incadrate in 
buget la „taxe pt participarea la programe de 
formare / educatie” sau la „activitati 
subcontractate/externalizate”? 
  

 
In cazul in care doriti sa subcontractati/externalizati 
una din activitatile proiectului- furnizarea de cursuri, 
cheltuiala cu plata acestor  cursuri intra la capitolul 
Cheltuieli aferente activitatilor 
subcontractate/externalizate  
In vederea stabilirii incadrarii cheltuielilor 
eligibile/proiect, va rugam sa aveti in vedere si 
ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru 
stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor 
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea 
resurselor umane 2007 - 2013" :    
           
„c)subcontractare (externalizare) - în cazul finanţărilor 
nerambursabile acordate prin Programul operaţional 
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" 
(POSDRU) în baza unui contract de finanţare, 
externalizarea (subcontractul) reprezintă acel acord 
scris/contract încheiat în baza legislaţiei relevante, 
prin care beneficiarul încredinţează o activitate sau o 
parte limitată a unei activităţi asumate prin cererea de 
finanţare unei terţe persoane juridice, alta decât 
entităţile partenere; „ 
„Procentul maxim de subcontractare (externalizare) 
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este după cum urmează:  
b) maxim 49% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, în cazul altor proiecte decât cele care cad 
sub incidenţa ajutorului de stat/schemelor de 
minimis.” 
 

 


