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INTREBARI FRECVENTE POTENTIALI BENEFICIARI
CPP 118 – DMI 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” – Regiunea Sud Muntenia

1. Ghidul se adresează numai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) din subordinea CJ-urilor? Sau pot depune proiecte si Direcţiile de Asistenta Sociala din
Subordinea Consiliilor Locale?
R: Conform Ghidului solicitantului - Conditii specifice, Cerere de propuneri de proiecte de tip grant Nr. 118,
singura categorie de solicitanti eligibili, mentionata la subcap. 4.3, este Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului.
2. Ma intereseaza aspectul legat de eligibilitatea aplicantului: acesta poate fi doar DGASPC? Se
mentioneaza in ghid ca aplicant, partener principal, pot fi autoritatile publice locale - DGASPC. Este
neclar.
Pe scurt, o Primarie dintr-o localitate din mediul rural poate fi aplicant principal eligibil?
In conditiile in care DGASCP-urile sunt singurii aplicanti eligibili, urmatoarea intrebare este: o Primarie
din mediul rural paote fi partener in proiect? Se spune in ghid ca furnizorii de servicii sociale publici
pot fi parteneri, iar cf. OG nr. 68/2003 se precizeaza la art. 11 ca furnizori de servicii sociale publici
sunt institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala. Daca primaria are
compartiment de as sociala, atunci este partener eligibil? Mai mult, cf. legii toate primariile au un astfel
de compartiment. In aceste conditii, Primariile sunt parteneri eligibili?
R: Conform Ghidului solicitantului - Conditii specifice, Cerere de propuneri de proiecte de tip grant Nr. 118,
singura categorie de solicitanti eligibili, mentionata la subcap. 4.3, Solicitanti si Parteneri eligibili, este Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
In ceea ce priveste eligibilitatea partenerilor, conform Ghidului solicitantului - Conditii specifice Nr.118, subcap.
4.3: “partenerul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România - persoană juridică” si trebuie sa
se incadreze intr-una din cele 7 categorii de parteneri eligibili mentionate la subcap. 4.3. - in cazul
dumneavoastra, va puteti incadra in categoria 7. Furnizori de servicii sociale publici si privati acreditati.
3. Exista limita la bugetul pentru echipa de implementare (un procent maxim alocat) ?
R: Conform anuntului publicat pe site-ul www.fsesudmuntenia.ro (completare la Ghidul Solicitantului - Conditii
specifice Nr. 118): „Decontarea costurilor cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul
proiectului se va face în limita unui procent de 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului.” Totodata,
conform Ghidului Solicitantului - Conditii generale, se vor respecta plafoanele maxime de referinta ale
cheltuielilor cu personalul de la subcap. 3.1.4.

4. Cum se poate plăti expertul ( in funcţie de vechime, ore efectuate, etc.) ?
R: Cheltuielile cu expertii trebuie sa respecte conditiile prevazute in Ghidul solicitantului - Conditii generale
subcap. 3.1 - Reguli si criterii de eligibilitate si subcap 3.2 - Echipa de management si de implementare a
proiectului, precum si pe cele din Ghidul solicitantului Conditii specifice Nr. 118 subcap. 4.4 - Cheltuieli
eligibile.
5. As dori sa va adresez o intrebare in legatura cu echipa de management pentru CPP 118. Avand in
vedere urmatoarele aspecte:
- Singurii beneficiari eligibil ai acestei CPP sunt DGASPC
- Angajatii DGASPC au calitatea de functionari publici
Intrebarea mea este daca functionarii publici din cadrul DGASPC pot fi platiti din bugetul proiectului si
cu ce tarife (tarifele din ghid sau dupa legea 284).
Exista vreo restrictie cum ca functionarii publici nu au voie sa fie platiti din bugetul proiectului?
R: Conform Ghidului solicitantului - Conditii generale:„Solicitanţii/Partenerii instituţii publice şi/sau
structuri/entităţi finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, vor aplica, pentru salarizarea experţilor proprii
(angajaţi) actele normative în vigoare privind plata persoanelor implicate in proiect” si
„plafoanele de salarizare pentru personalul din institutiile publice implicate în implementarea proiectelor FSE
vor respecta legislatia nationala în vigoare”.
6. Va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspecte in legatura cu Ghidul solicitantului 6.2. (Conditii
specifice - Cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr.118):
La pag.17, Indicatorul de program de realizare imediata a2 se refera la numarul de persoane
dependente sprijinite.
1) Sintagma „persoane dependente” se refera la persoanele din oricare dintre grupurile
vulnerabile (cum sunt ele enumerate la pag.9, pctul 1a) – o))?
2) Cuvantul „sprijin / sprijinite” la care din activitatile eligibile se refera (cum sunt ele descrise la
pag.11 si 12)? Este vorba despre orice alta activitate decat calificarea/recalificarea grupurilor
vulnerabile, la care fac referire indicatorii a1 si b1?
R:
1)

Conform subcap. 4.1, persoanele din grupurile vulnerabile apartinand grupului tinta sunt eligibile
daca se incadreaza in una din categoriile mentionate la punctul 1.a)-o) si au domiciliul/resedinta in
Regiunea Sud Muntenia;



2)

Conform subcap. 4.2, o activitate este eligibila daca se incadreaza in una din activitatile
mentionate la pctele 1 - 25 in functie de ceea ce v-ati propus sa realizati prin proiect;
Conform
Ghidului
indicatorilor
POSDRU
actualizat,
publicat
pe
site-ul
www.fsesudmuntenia.ro, Axa prioritara 6, pg 18, indicatorul persoane dependente sprijinite
reprezinta „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.”

Cererea de propuneri de proiecte de tip grant Nr. 118 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” (DMI 6.2) are ca principal obiectiv operational: „facilitarea
accesului la educatie si integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii” cu
respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului Conditii generale si
Ghidul solicitantului Conditii specifice Nr.118, inclusiv obligativitatea stabilirii unui indicator de
program de realizare imediata a1 sau a2, indicator pe care dumneavoastra il stabiliti in functie de
scopul proiectului.

7. In cadrul acestui DMI, este eligibil ca partener o societate comerciala care activeaza in domeniul IT?
R: Conform Ghidului solicitantului Conditii specifice Nr.118, DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, partenerul trebuie sa respecte toate regulile generale si specifice de
eligibilitate, deci trebuie sa se incadreze intr-una din cele 7 categorii de parteneri eligibili mentionate la subcap.
4.3.
8. Am 2 intrebari in legatura cu linia deschisa pe 6.2.:
1. Un DGASPC poate depune mai multe proiecte, avand parteneri diferiti?
2. Partenerul poate suporta integral cofinantarea?
R:
1. Da, un solicitant poate depune mai multe proiecte in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte avand
parteneri diferiti, daca sunt indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului Conditii
generale si Ghidul solicitantului Conditii specifice Nr.118.
2. In conformitate cu Ghidul solicitantului Conditii generale, subcap. 3.1.1. (b) Reguli generale privind
partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POSDRU, subpunctul 3. Finantarea proiectului:
“partenerii pot contribui financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei părţi sau a intregii contribuţii
minime a solicitantului. „
9. Imi puteti spune, va rog, daca cererea de proiecte de tip grant pe 6.2 care se deschide pe 23
noiembrie va ramane deschisa pana pe 30 noiembrie sau se va inchide in momentul in care bugetul va
fi epuizat?
R: Conform anuntului publicat pe pagina www.fsesudmuntenia.ro : „Vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, se
lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 118 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Sud Muntenia”. Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare
se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet
https://actionweb.fseromania.ro, până vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00.

