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LISTĂ DE ÎNTREBĂRI SI RĂSPUNSURI RELEVANTE 
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINAN ŢATE PRIN 

POSDRU 2007-2013 DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

 
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angaja ţi pentru promovarea adaptabilit ăţii 
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea m ăsurilor active de ocupare 
DMI 6.2 Îmbun ătăţirea accesului şi a particip ării grupurilor vulnerabile pe pia ţa muncii 
DMI 6.3 Promovarea egalit ăţii de şanse pe pia ţa muncii 
 
 

1.  La capitolul Taxe din bugetul proiectului avem prev azută suma de 200 lei pentru 

taxe de certificare participan ţi. Cu  ocazia evalu ărilor finale şi certific ărilor şomerilor 

de la primele 2 grupe am întocmit un contract civil  pentru certificare participan ţi pe 

seama secretarului comisiei de evaluare, numit prin  dispozi ţie de către managerul de 

proiect. Întrebarea care se pune este dac ă aceast ă sum ă nu ar fi trebuit s ă fie trecut ă 

la capitolul cheltuieli cu resurse umane şi nu la capitolul taxe pentru a putea deduce 

cheltuiala cu contractul civil. În acest caz ar fi necesar s ă facem o notificare pentru a 

putea deduce cheltuiala cu contractul civil. În ace st caz ar fi necesar s ă facem o 

notificare pentru a transfera suma pe linia de resu rse umane?  

R: Contractele civile încheiate conform prevederilor legale se decontează de la linia 1 

Resurse Umane. Da, trebuie să iniţiaţi o notificare prin care să transferaţi suma de 200 de lei 

de la linia 3 Alte tipuri de costuri, Taxe la linia 1 Resurse Umane. 



 
 

2. Un beneficiar poate fi înscris în grupul ţintă a 2 proiecte diferite finan ţate din 

POSDRU daca programele de FP şi/sau serviciile de care beneficiaz ă în cele 2 

proiecte sunt diferite? 

R:  O persoană poate participa la activităţile mai multor proiecte cu condiţia ca acele 

activităţi să fie diferite si să nu se suprapună în timp. 

 

3. Poate fi înscris în grupul ţint ă un poten ţial beneficiar care are domiciliul în afara 

jude ţului Ia şi dar prezint ă o viză de flotant în jude ţul Iaşi valabil ă? 

R: O persoană care are rezidenţa în regiunea/zona de implementare a proiectului şi 

îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului şi în Cererea de 

finanţare poate face parte din grupul ţintă al proiectului. 

 

4. Dacă în Planul anual de achizitii pe anul curent de imp lementare nu au fost 

prevăzute unele obiecte de inventar (de mic ă valoare) care sunt necesare şi utile 

pentru derularea proiectului, le putem achizi ţiona direct, de la capitolul Cheltuieli 

indirecte / cheltuieli generale de administra ţie? 

Achiziţiile de bunuri, servicii sau lucrări, in cazul proiectelor finanţate din Fondul Social 

European prin POSDRU 2007-2013, se fac cu respectarea legislaţiei naţionale şi/sau a 

Instrucţiunilor AMPOSDRU. 

Intrucât nu sunteţi Autoritate Contractantă în conformitate cu art. 8  din OUG 34/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare sau nu îndepliniţi cumulativ condiţiile prevăzute la art. 

9 lit.c1 din aceeaşi ordonanţă, atribuirea contractelor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări 

se va face în conformitate cu Anexa 1 la Instrucţiunea 26. 

Condiţia ca o cheltuială să fie eligibilă este ca ea să fie cuprinsă în bugetul proiectului. Va 

rugăm să verificaţi dacă produsele pe care doriţi să le achiziţionaţi sunt prinse în bugetul 

proiectului. Planul anual de achiziţii poate fi revizuit si retransmis către noi. 

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că de la capitolul Cheltuieli indirecte pot fi achiziţionate 

doar materiale consumabile necesare pentru derularea proiectului, care nu sunt folosite 

pentru desfăşurarea activităţilor dedicate grupului ţintă. 



5. Rapoartele de activitate ale partenerilor trebui e să respecte identitatea vizual ă a 

proiectelor? 

R:  Ţinând cont că rapoartele de activitate reprezintă  documente justificative la Raportul 

tehnico financiar care conţine elemente de identitate vizuală nu este obligatoriu să conţină 

elemente de identitate vizuală. Rămâne la alegerea dumneavoastră introducerea de 

elemente de identitate vizuală în rapoartele de activitate. 

În schimb materialele publicitare ale beneficiarului şi ale partenerilor (adresate publicului 

larg, etc.) şi care fac referire la proiectul POSDRU trebuie să conţină obligatoriu elemente 

de identitate vizuală  pentru decontatea cheltuielilor aferente din bugetul proiectului. 

6. Lectorii (exper ţii pe termen scurt) se pot angaja cu contract de pr estări servicii sau 

conven ţie civila? 

R : Conform contractului de finanţare cu modificările şi completările ulterioare (a se vedea 

art. 17 alin(10) din Notificarea pentru modificarea contractului de finanţare ca urmare a 

modificărilor legislative pentru contractele încheiate anterior apariţiei Ordinului 1527/2010 

MMFPS) “experţii pe termen scurt pot fi angajaţi cu contract de muncă (pe perioadă 

determinată sau nedeterminată)/raport de serviciu, cu contract civil sau externalizaţi pe 

baza unui contract de prestări servicii (subcontractare), în limitele şi condiţiile prevăzute de 

art. 9 şi 10 al prezentului contract”. Rămâne la latitudinea beneficiarului modul de angajare 

în proiect a experţilor pe termen scurt cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

7. Va rugam sa ne precizati daca putem face plata i n euro din disponibilul fundatiei in 

euro, prin transferul sumei in contul euro al proie ctului in vederea efectuarii unei 

plati in euro catre un partener extern . 

Se poate plăti cheltuiala efectuată de partenerul transnaţional direct din contul în euro al 

fundaţiei sau din contul în euro al proiectului (dacă există) după transferul sumei necesare. 

La realizarea reconcilierii bancare a contului proiectului se va avea în vedere cursul BNR 

din data operaţiunii. 

       


