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Lista celor mai relevante întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte de grant cu
termen limită de depunere 28 octombrie 2012
1. Intrebare: Care sunt solicitanţii eligibili?
Răspuns: Sunt solicitanţi eligibili numai persoanele juridice cu sediul social în Regiunea Vest care
au denumirea „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
2. Intrebare: Solicitantul şi locul de implementare a proiectului trebuie să fie din Regiunea de
Dezvoltare VEST?
Răspuns: Solicitanţii eligibili pentru această cerere de propuneri de proiecte trebuie să aibă sediul
social în Regiunea Vest. Conform Documentului Cadru de Implementare a POSDRU - proiectele
de tip grant sunt „proiecte care vor fi implementate la nivel regional, multi-regional sau local“.
În condiţiile în care activitatile se desfasoara în cadrul unui singur judeţ şi grupul ţintă eligibil al
acestor propuneri de proiecte „va avea domiciliul/reşedinţa în Regiunea Vest“, rezultă pe cale de
consecinţă că proiectul va fi implementat în Regiunea Vest.
3. Intrebare: Este obligatoriu de completat şi transmis şi Bugetul detaliat?
Răspuns: Cererea de finanţare va fi completată ţinând seama de instrucţiunile detaliate prezentate
în Ghidul solicitantului – Condiţii generale versiunea 2012.
4. Intrebare: Ce funcţii fac parte obligatoriu din echipa de management a proiectului?
Răspuns: Conform Ghidul solicitantului – Condiţii generale „Managementul proiectului trebuie să
acopere cel puţin următoarele domenii/funcţii: - coordonarea generală a proiectului; - coordonarea
financiară a proiectului (înregistrări contabile, raportări financiare); - realizarea achiziţiilor aferente
proiectului.
5. Intrebare: Plafoanele maxime de referinta a cheltuielilor cu personalul se referă la o norma
intreagă?
Raspuns: Plafoanele maxime de referinţă a cheltuielilor cu personalul se referă la normă întreagă
- adică la programul de 8 ore/zi.
6. Intrebare: Primăriile, in calitate de furnizori de servicii sociale publici şi privati acreditaţi sunt
eligibile ca si parteneri?
Răspuns: Primăriile nu sunt parteneri eligibili în cadrul cererii de propuneri de proiecte (Ghidul
solicitantului – Condiţii generale versiunea 2012.

