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Întreb ări frecvente poten ţiali beneficiari  
 

Cererea de propuneri de proiecte nr. 116 DMI 6.2 
 

 
1. Va rog sa-mi preciza ţi daca conform ghidului 6.2 doar prim ăriile , consiliile 
locale si direc ţia copilului pot depune proiecte in calitate de ben eficiar. De 
asemenea nu ştiu daca posturile de manager proiect,asistent proi ect, contabil in 
cazul in care beneficiarul este o autoritate public a trebuie sa fie ocupate de 
angaja ţii beneficiarului,sau pot fi ocupate si de membrii echipei partenerului.  
 
R: Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) este 
singurul solicitant eligibil in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 116 pe DMI 6.2. A 
se vedea si grila de evaluare - Anexa 1 la Ghidului Solicitantului – condiţii specifice nr. 
116. 
  
Posturile din echipa de implementare(care include echipa de management) pot fi 
ocupate atât de angajaţi ai solicitantului cat si de angajaţi ai partenerilor sau 
externalizate pe baza unor contracte de prestări servicii. 
Va rugam sa aveţi in vedere si prevederile Ghidului Solicitantului – condiţii generale 
2012 privind implicare partenerilor naţionali si transnaţionali in cel puţin 2 din cele 3 
aspecte enumerate in Ghid la pag. 16-17. 
 
2.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protec ţia Copilului ... inten ţioneaz ă sa 
depun ă spre finan ţare un proiect in cadrul Axei prioritare 6, DMI 6.2 . 
Va rugam sa ne transmite ţi opinia dumneavoastr ă cu privire la procentajul 
contribu ţiei proprii pe care va trebui sa o asiguram. 
 



R: Conform Ghidului Solicitantului - condiţii specifice nr. 116, procentul minim al 
contribuţiei solicitantului se stabileşte in funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de 
solicitant(inclusiv in cazul proiectelor implementate in parteneriat). 
 
Contribuţia minima a solicitantului este de 2% pentru entităţile publice locale finanţate 
integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale cum este cazul 
DGASPC-urilor. 
 
3.ONG-ul in calitate de partener poate sa preia o p arte din managementul 
proiectului respectiv angajarea Managerului de proi ect si al Consilierului Juridic 
si poate fi implicat in mai mult de 50 % din activi tăţile proiectului? 

 
R: Un ONG in calitate de partener poate sa preia o parte din managementul proiectului 
si poate fi implicat in mai mult de 50 % din activităţile proiectului in conformitate cu 
Acordul de parteneriat si Cererea de finanţare si capacitatea financiara. Va rugam sa 
aveţi in vedere modul de stabilire a capacitaţii financiare a parteneriatului conform 
Anexei 1.1 la Ghidul Solicitantului – condiţii specifice nr. 116. 
 
4. Vrem sa ştim daca procentul de 15% aferent managementului de  proiect se 
refera doar la cei 3 membri respectiv Manager Proie ct, Manager Financiar si 
Consilier Juridic sau include si întreaga echipa de  implementare respectiv echipa 
de exper ţi si lectorii formatori? In cazul in care echipa de  exper ţi nu este inclusa 
in managementul proiectului unde se încadreaz ă in bugetul detaliat plata 
exper ţilor si onorariile lectorilor? Ţinând cont ca in bugetul detaliat (buget cost 
unitar) ap ărut pe site-ul  fseromania. ro la capitolul 1.1 Che ltuielile cu salariile 
apare doar sublinia Total cheltuieli management de proiect , nu în ţelegem unde 
vor fi încadrate cheltuielile cu salariile celorlal ţi membri din echipa de 
implementare.  
 
R: Procentul de 15% aferent managementului de proiect se refera doar la salariile 
echipei de management care, conform Ghidului Solicitantului – condiţii generale 2012, 
trebuie sa “să acopere cel puţin următoarele domenii/funcţiuni: 
 
- coordonarea general ă a proiectului;  
- coordonarea financiar ă a proiectului (înregistr ări contabile, raport ări financiare);  
- realizarea achizi ţiilor aferente proiectului.”  

Echipa de management va fi constituită din persoane care să acopere cele 3 domenii 
enumerate. In Ghidul Solicitantului – condiţii generale 2012 sunt menţionate explicit 
numai 2 posturi: cel de manager de proiect  si cel de responsabil financiar. 

In cheltuielile aferente managementului de proiect nu se includ cheltuielile cu diurna, 
transportul si cazarea membrilor echipei de management. 

In bugetul detaliat, in Subcapitolul 1.1 Cheltuieli salariale, veţi insera linii pentru fiecare 
funcţie(post) din echipa de management si veţi face un total pentru cheltuielile salariale 
aferente managementului de proiect după care introduceţi si ceilalţi experţi si un total 



pentru cheltuielile salariale aferente echipei de implementare(care include si echipa de 
management). 
 
5. Va rugăm să ne spune ţi în ce procent maxim se pot încadra cheltuielile 
administrative? 
Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu 
prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al 
ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010. 
Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin 
aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de 
tip FEDR. 
Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie 
este de maxim 15%.  
 
 
6.Referitor la activit ăţi transna ţionale. Se pot bugeta costuri pentru activitati 
transna ţionale f ără a avea un partener transna ţional? Este cost eligibil în proiect 
plata unei taxe pentru o organiza ţie transna ţional ă pentru timpul alocat în cadrul 
unei vizite de studiu, activitate care are direct ă legătur ă cu scopul proiectului? 

R: Se pot bugeta costuri pentru activitati transnaţionale fără a avea un partener 
transnaţional dacă în Cererea de finanţare sunt prevăzute activitati transnaţionale, 
“activităţi care au legătură directă cu atingerea obiectivelor proiectului, asigurând 
beneficii reale pentru grupul ţintă. 
Dacă cererea de finanţare prevede activitati transnaţionale, se va specifica în ce stat 
membru/state membre au loc aceste activitati” (secţiunea 3.1.2 Eligibilitatea proiectului 
din  Ghidul Solicitantului – condiţii generale 2012). 
 
7.Cap. 3 din Ghidul solicitantului – Condi ţii specifice, alin. (3), p. 6 men ţioneaz ă: 
”Vor fi introduse stimulente pentru angajatori si a lte forme de sprijin pentru 
dezvoltarea de noi oportunit ăţi de locuri de munc ă protejate în sectorul privat, 
precum: stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilitati; reconversia 
persoanelor cu calific ări redundante, stagii de practic ă”.  

De exemplu, dac ă DGASPC ... dore şte angajarea unor persoane din sistemul de 
protec ţie a copilului pe pia ţa liber ă a muncii sau în unit ăţi protejate autorizate, 
poate prin proiect s ă acorde angajatorilor subven ţii pe perioada de derulare a 
proiectului, pentru a acoperi diferen ţa de capacitate de munc ă ti a stimula 
angajatorii s ă creeze locuri de munc ă pentru grupuri vulnerabile?  Dac ă da, de la 
ce capitol bugetar se pot deconta costurile? De la ce capitol bugetar 4 Cheltuieli 
aferente activit ăţilor subcontractate (externalizate)  sau cap. 7. Subven ţii?  
Menţion ăm că în Ghidul solicitantului – Condi ţii specifice nu sunt incluse 
cheltuielile cu subven ţii, adic ă punctul 7.2. din Ordinului cheltuielilor - Subven ţii 
(ajutoare, premii) pentru angajatori: (a)subven ţii (ajutoare, premii) pentru 
întreprinderile care angajeaz ă ucenici, tineri absolven ţi; (b) subven ţii (ajutoare, 
premii) pentru plata salariilor pentru nou-angaja ţi, pe o perioad ă stabilit ă în 
Ghidul solicitantului; (c) aloca ţii financiare pentru întreprinderile ai c ăror angaja ţi 



sunt implica ţi în programe de formare profesional ă continu ă, în vederea suplinirii 
absentei acestora în perioada de formare; (d) subve nţii (ajutoare, premii) pentru 
plata salariilor angaja ţilor din întreprinderile sociale.   
Daca partenerul care furnizeaz ă formarea pentru grupuri vulnerabile dore şte să 
angajeze o parte din persoanele care au finalizat c ursul in propriile unit ăţi 
protejate, poate acoperi de la capitolul subven ţii cheltuieli cu salariile acestora? 
 
R: Conform categoriilor de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul Solicitantului – condiţii 
specifice nr. 116 nu se pot acorda subvenţii angajatorilor. 
 

8. La Indicatorii de program – în cazul în care se alege ca si grup ţintă indicatorul 
(a1) Participan ţi la programele de calificare/recalificare destinat e grupurilor 
vulnerabile – persoane cu dizabilitati  ar trebui, conform indicatorilor de rezultat, 
ca un procent de 75% dintre ace ştia să ob ţină cerificare.  

Având în vedere c ă persoanele cu dizabilit ăti reprezint ă un grup ţintă vulnerabil, 
iar cele mai multe dintre acestea nu au absolvite 8  clase sau alte forme de 
şcolarizare care s ă le permit ă urmarea unui curs de formare continu ă cu 
certificare autorizat ă (conform standardelor ANC) este posibil s ă fie recunoscute 
si alte forme de certificare? De exemplu, dac ă o persoan ă cu dizabilitate urmeaz ă 
un curs de formare într-un domeniu de activitate ad aptat nevoilor sale, este 
posibil ca partenerul de proiect (care este autoriz at ca si Furnizor de Formare 
Profesional ă Continu ă) să îi înmâneze o diplom ă de absolvire la finalizarea 
cursurilor de formare? În acest caz, exist ă posibilitatea ca membrii comisiei de 
evaluare s ă fie format ă din profesorii/educatorii proprii ai partenerului?  Vă rug ăm 
să aveţi în aten ţie că, fiind un program ce poate oferi şanse de formare si 
integrare profesional ă a persoanelor cu dizabilit ăti, acest tip de certificare 
men ţionat în ghid, în condi ţiile în care exist ă obligativitatea certific ării conform 
standardelor ANC, ar limita şansele de participare a acestui grup ţintă în proiect si 
nu numai.  
 
R:Trebuie să aveţi în vedere tipul de formare la care participă fiecare 
categorie/subcategorie de grup ţintă în parte.  
Indicatorul Participan ţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor 
vulnerabile  (din care câte sunt persoane cu dizabilităti si alte 2 subcategorii)  reprezintă 
nr. de persoane (din categoria persoane vulnerabile care fac parte din grupul ţintă 
eligibil) care particip ă la programe de calificare/recalificare  ce vizează nevoile 
specifice ale grupurilor vulnerabile (indicator de program prevăzut în Documentul cadru 
de implementare pentru POSDRU 2007-2013. A se vedea Ghidul Indicatorilor actualizat 
2012). Din persoanele care participă la aceste programe de calificare/recalificare un 
procent de minim 75% trebuie să fie certificate. 
Persoanele din grupul ţinta din categoria persoanelor vulnerabile (inclusiv persoane cu 
dizabilitati) pot participa la cursuri de formare profesională fără certificarea 
calificării/recalificării conform standardelor ANC dar nu vor fi luate în considerare la 
realizarea indicatorilor (a1) si  (b1)  din Ghidul Solicitantului – condiţii specifice nr. 116. 
 


