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LISTĂ DE ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINAN łATE PRIN 
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DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angaja Ńi pentru promovarea adaptabilit ăŃii 
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea m ăsurilor active de ocupare 
DMI 6.2 Îmbun ătăŃirea accesului şi a particip ării grupurilor vulnerabile pe pia Ńa muncii 
DMI 6.3 Promovarea egalit ăŃii de şanse pe pia Ńa muncii 
 
MODIFICARE CONTRACT 
 
1.  S-a constat c ă partenerul a cheltuit o sum ă mai mic ă decât cea prev ăzută ini Ńial în 
Acordul de parteneriat pentru realizarea activit ăŃilor de care era responsabil. Este 
necesar ini Ńierea unui act adi Ńional de modificare a Acordului de parteneriat cu n oile 
estim ări ale cheltuielilor pana la sfâr şitul proiectului. 
 
Dacă suma necheltuită de partener nu este redistribuită în vederea cheltuirii de ceilalŃi 
parteneri nu este necesar întocmirea unui act adiŃional pentru modificarea acordului de 
parteneriat. Dacă doriŃi ca suma necheltuită să fie utilizată de ceilalŃi parteneri pentru 
realizarea activităŃilor proiectului atunci trebuie să modificaŃi acordul de parteneriat prin act 
adiŃional. 
 
 
2. Dacă perioada de implementare a proiectului a fost prel ungit ă prin aprobarea unui 
actul adi Ńional este obligatoriu ini Ńierea unui act adi Ńional pentru modificarea Acordului 
de parteneriat ? 
La articolul 4 Durata acordului din Acordul de parteneriat e stipulat „ Prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului acord.” In 
consecinŃă nu e necesar să modificaŃi acordul de parteneriat prin act adiŃional pentru 
prelungirea duratei acordului de parteneriat. 



 
RAPORTARE, PREFINANłARE ŞI RAMBURSARE, ELIGIBILITATE CHELTUIELI 
 
3. Conform inform ării primite privind efectuarea pl ăŃii aferente Cererii de rambursare 
nr.X a rezultat c ă suma de Y lei este considerat ă neeligibil ă din motivul încadrarii 
eronate la partenerul Z. Putem introduce aceast ă cheltuial ă la urm ătoarea cerere de 
rambursare cu încadrarea corect ă a ei? 
Cheltuiala efectuată poate fi solicitată la următoarea cerere de rambursare, cu încadrarea 
corespunzătoare (la beneficiarul/partenerul care a efectuat-o) şi cu condiŃia să fi fost  
prevăzută în bugetul proiectului la momentul angajării acesteia. 
 
4. Vă rug ăm să ne specifica Ńi dacă indicatorii 354 Ponderea persoanelor care în terme n 
de 6 luni dup ă participarea la programe integrate şi-au g ăsit un loc de munc ă (%)- acces 
pe pia Ńa muncii şi 356 Num ăr de participan Ńi la instruire care şi-au g ăsit un loc de 
munc ă în termen de 6 luni - acces pe pia Ńa muncii aferen Ńi cererii de propuneri de 
proiecte nr. 99 pe DMI 5.1 sunt corela Ńi între ei? 
 
Conform Ghidului Indicatorilor POSDRU - ianuarie 2012: 
 
Indicatorul 354 “reprezintă raportul procentual dintre numărul de persoane care şi-au găsit un 
loc de muncă în termen de şase luni de la participarea la un  program integrat de formare 
profesională, consiliere şi orientare şi alte măsuri de sprijin care urmăresc facilitarea accesului 
pe piaŃa muncii şi numărul total de participanŃi la un program integrat de formare profesională, 
consiliere şi orientare şi alte măsuri de sprijin care urmăresc facilitarea accesului pe piaŃa 
muncii. 
Notă: pentru calculul acestei ponderi se vor colecta de la beneficiari următorii indicatori: 
(a) persoane care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni de la participarea la un 
program integrat;  
(b) participanŃi la programe integrate”  iar  
 
Indicatorul 356 se referă la “numărul de persoane care fac parte din grupul Ńintă şi care şi-au 
găsit un loc de muncă în termen de şase luni ca urmare a participării la un program de formare 
profesională pentru facilitarea accesului pe piaŃa muncii”. 
 
In consecinŃă indicatorul 354 nu este corelat cu indicatorul 356, indicatorul 356 fiind inclus în 
“numărul de persoane care şi-au găsit un loc de muncă în termen de şase luni de la 
participarea la un  program integrat de formare profesională, consiliere şi orientare şi alte 
măsuri de sprijin care urmăresc facilitarea accesului pe piaŃa muncii” care stă la baza calculării 
indicatorului 354, având în vedere prevederile Ghidului solicitantului nr. 99 în care se specifică: 
„Participarea grupurilor Ńintă la programele de formare profesională se va realiza numai în 
urma activităŃii de informare si consiliere profesională sau de mediere”. 
 
5. Dacă la mai multe linii din buget au r ămas sume necheltuite vom întocmi un act 
adi Ńional în care vom enumera toate transferurile de la  o linie la alta, cu specificarea 
modului de utilizare a banilor transfera Ńi? 
In situa Ńia în care vom avea achizi Ńii va fi necesar s ă reactualiz ăm graficul cu 
planificarea activit ăŃilor? 
În cazul în care avem economii la utilit ăŃi, putem face o previziune a banilor ce vor fi 
utiliza Ńi pe baza cheltuielilor lunare efectuate pân ă acum iar diferen Ńa să o transfer ăm? 
 
 



 
 
La linia Cheltuieli financiare şi juridice am efectuat cheltuieli care dep ăşesc suma 
prevăzută. Putem transfera o sum ă care s ă acopere dep ăşirea de buget la aceast ă linie 
plus cheltuielile estimate a fi necesare pân ă la sfâr şitul proiectului sau vom transfera 
doar suma necesar ă pentru cheltuielile prev ăzute a fi f ăcute. 
 
AnalizaŃi articolul 9 ObligaŃiile părŃilor A ObligaŃiile beneficiarului alin.(12) şi alin.(14) din 
Contractul de finanŃare cu modificările şi completările ulterioare pentru a vedea modalităŃile de 
transfer a banilor. 
Da, trebuie să actualizaŃi graficul achiziŃiilor în cazul în care intervin modificări. Vă rugăm să 
aveŃi în vedere ca produsele, serviciile sau lucrările pe care le veŃi achiziŃiona să se 
regăsească în Cererea de finanŃare. 
Da. Pentru exemplul prezentat de dumneavoastră, transferul de la cheltuieli administrative la 
alte capitole bugetare poate fi efectuat doar prin act adiŃional indiferent de procentul transferat. 
Se poate transfera suma estimată a fi necesară până la sfârşitul implementării proiectului. 
Cheltuielile efectuate peste limitele prevăzute în bugetul proiectului se consideră neeligibile. 
În cazul introducerii unor noi cheltuieli sau suplimentării unor sume prevăzute în bugetul 
proiectului angajarea acestor cheltuieli se va face după aprobarea modificărilor 
contractuale(acte adiŃionale sau notificări). 
 
ACTIONWEB 
 
6. Vă rugăm să clarifica Ńi unele aspecte legate de modul de aplicare a Instr ucŃiunii 54 
referitoare la modulul Planul Activit ăŃilor din Sistemul Informatic - Action WEB, aspecte 
ce sunt descrise in cele ce urmeaz ă: Când se completeaz ă / actualizeaz ă sec Ńiunea 
„Planul activit ăŃilor”? În cazul în care vor fi men Ńionate şi activit ăŃile derulate par Ńial, vă 
rug ăm să ne spune Ńi ce ar trebui s ă complet ăm la sec Ńiunea „Data final”. 
 
In Modulul Planul ActivităŃilor trebuie înregistrate toate activităŃile finalizate/în desfăşurare/care 
vor fi desfăşurate începând cu data de 01/01/2012. 
ActivităŃile se actualizează pe măsura desfăşurării acestora, începând cu activităŃile 
desfăşurate în trimestrul I din 2012. 
În câmpul Data de început  veŃi menŃiona data prevăzută pentru începerea activităŃii conform 
graficului desfăşurării activităŃilor (se va trece prima zi din luna calendaristică)/data la care a 
început activitatea pentru activităŃile demarate iar în câmpul Data final  data prevăzută pentru 
finalizarea activităŃii(ultima zi din luna calendaristică)/data în care a fost terminată dacă 
activitatea este finalizată(data calendaristică).  
Vă rugăm să aveŃi în vedere că pentru demararea unei activităŃi în avans faŃă de Graficul 
activităŃilor trebuie să iniŃiaŃi o notificare la Contractul de finanŃare. 

 
 
 


