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LISTĂ DE ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
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 
 
MODIFICARE CONTRACT 
 
1. Este obligatoriu încheierea unui act adi ţional pentru restituirea TVA-ului pentru 
beneficiarii care au prev ăzut TVA în Contractul de finan ţare? 
În cazul categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 15 alin.(1) din OUG 64/2009, cu modificările 
ulterioare, în vederea restituirii TVA , este obligatoriu întocmirea unui act adi ţional  conform 
Contractului de finanţare şi a Notificării aprobate prin Decizia 53/13.12.2010 la Ordinul MMFPS 
nr. 1527/2010. Modelul de act adiţional este prevăzut în Instrucţiunea 12/30.03.2010 privind 
plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoare adăugată care poate fi descărcata 
de la adresa:http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instructiune_rambursaretva.pdf  
 
2. Este permis ă in cadrul cheltuielilor în cadrul unei linii buget are modificarea sumelor 
alocate, f ără a afecta bugetul total al capitolului, adic ă prin mic şorarea unei cheltuieli si 
mărirea alteia, in condi ţiile in care  acesta modificare este justificata? 
În Notificarea la Ordinul MMFPS 1527/2010 la art. 9 A) 13 se precizează: "Secţiunea „Date 
financiare”, subsec ţiunea referitoare la justificarea şi detalierea bugetului  din cuprinsul 
Anexei 1 – “Cererea de finanţare” la contractul de finanţare, cuprinde estimări orientative cu 
privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanţat. În cazul în care, pe durata 
implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate iniţial, nu este necesară iniţierea 
unei notificări sau a unui act adiţional către OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est". 
De exemplu: daca se propunea iniţial achiziţionarea a 2 calculatoare cu 1000 lei si 2 
imprimante cu 200 lei, se pot modifica sumele, dar fără a creste numărul echipamentelor, 
adică  se pot achiziţiona 2 calculatoare cu 800 lei si 2 imprimante cu 400 lei.  



Dacă se doreşte modificarea numărului de echipamente sau introducerea de noi echipamente 
atunci este necesară iniţierea unei notificări. 
La fel si pentru resursele umane, dacă pentru anumiţi experţi aţi prevăzut anumite sume 
acestea pot fi mărite/micşorate fără a se depăşi plafoanele maximale în funcţie de încadrarea 
în categoriile specificate în Ghidul Solicitantului-condiţii generale (manager proiect, expert A, B 
sau C sau personal administrativ, secretariat şi auxiliar) şi încadrarea în bugetul alocat. 
Modificarea normei de timp pentru o persoană din echipa de implementare se face prin 
notificare. 
 
RAPORTARE, PREFINANŢARE ŞI RAMBURSARE, ELIGIBILITATE CHELTUIELI 
 
3. Personalul angajat pe proiect trebuie sa prezint e lunar rapoarte de activitate sau 
trimestrial? 
Personalul care formează echipa de implementare trebuie sa prezinte lunar rapoarte de 
activitate. Aceste rapoarte stau la baza justificării costurilor efectuate cu plata salariilor pe 
proiect. 
 
4. Taxele medicale obligatorii pentru participan ţii la cursurile de calificare din cadrul 
proiectului sunt sau nu eligibile? 
Conform Anexei 6 la Ordinul MMFPS nr. 1117/2010,  sunt eligibile plata serviciilor de medicina 
muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sănătatea si securitatea la locul de muncă (art. 
8.1.4) si se încadrează la capitolul bugetar cheltuieli generale de administraţie/indirecte. Puteţi 
achiziţiona servicii de medicina muncii în cadrul cărora să se emite adeverinţe medicale  
pentru persoanele din grupul ţintă că sunt apte pentru participarea la cursuri. 
 
5. Va supunem aten ţiei urm ătorul aspect: avem de f ăcut o plata pentru proiect care 
include suma eligibila (valoarea facturii f ără TVA) + TVA (neeligibil),  firma, in termenul 
prevăzut in contract pentru plata facturii, nu dispune d e numerar in contul curent pentru 
plata TVA-ului (neeligibil).  
Întrebare: In aceste condi ţii putem achita valoarea totala a facturii care inc lude si TVA 
(neeligibil) din prefinan ţare? 
TVA-ul nu reprezintă cheltuială eligibilă. Din contul de prefinanţare nu se pot efectua alte plăţi 
decât cele aferente proiectului si care sunt eligibile conform Ghidului Solicitantului si Ordinului 
comun 1117/2170/2010 MMFPS si MFP. 
 
6.Bonurile fiscale cu ştampila pentru transportul cu taxiul se pot deconta ? 
Conform art. 9, pct.2 din Ordinul comun 1117/2170/2010 MMFPS si MFP, sunt eligibile 
cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport  in comun sau taxi, la şi de la 
aeroport, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare. Pentru alte situaţii decât 
cele prevăzute în Ordinul menţionat cheltuielile cu taxiul nu sunt eligibile. 
 
7. In cadrul proiectului vom utiliza un autoturism achizi ţionat in cadrul organiza ţiei din 
2009. Pentru acesta noi avem asigurare CASCO - poat e fi decontata in cadrul proiectului 
in baza Ordinului nr. 1117/2170/2010 din 23 august 2010  in cadrul Cheltuielilor indirecte 
- 8.4. Servicii de între ţinere si reparare echipamente si mijloace de transp ort? 
Cheltuielile cu asigurarea CASCO nu sunt eligibile. 
 
8. Vă rug ăm să ne specifica ţi ce materiale consumabile se încadreaz ă la linia 3 din buget 
alte tipuri de costuri si ce consumabile la linia C heltuieli indirecte? 
Cheltuielile legate de materialele consumabile pentru materii prime şi materiale necesare 
derulării cursurilor practice , pentru hrană, pentru materiale direct atribuibile activităţilor de 



educaţie şi formare şi pentru papetărie vor fi decontate din capitolul 3 Alte tipuri de costuri. De 
exemplu: achiziţia de hârtie, pixuri, dosare se decontează din capitolul 3 Alte tipuri de costuri, 
Cheltuieli pentru derularea proiectului. 
Cheltuielile cu materialele  consumabile, altele decât cele menţionate anterior, vor fi încadrate 
la capitolul bugetar Cheltuieli indirecte, Materiale consumabile. De exemplu:  tonerele şi 
cartuşele pentru imprimante se încadrează  capitolul  Cheltuieli indirecte, Materiale 
consumabile. 
Cheltuielile de birotică reprezintă cheltuieli de tip FEDR. De exemplu: laminatorul şi aparatul 
de îndosariat se încadrează la capitolul 3 Alte tipuri de costuri, Cheltuieli de tip FEDR. 
 
ACHIZIŢII 
 
9. Dacă organiza ţia noastr ă nu este autoritate contractanta in conformitate cu  art.8 din 
OUG nr.34/2006, cu modific ările si complet ările ulterioare, sau nu îndepline şte 
cumulativ condi ţiile prev ăzute la art.9 lit. c1 din aceea şi ordonan ţa, pentru efectuarea 
achizi ţiilor se va aplica exclusiv Anexa 1 cu respectarea prevederilor din Instruc ţiunea 
nr. 26, Tabel 1, punctul B? 
Daca organizaţia dumneavoastră nu este autoritate contractantă in conformitate cu art.8 din 
OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, şi nu îndeplinesc cumulativ 
condiţiile prevăzute la art.9 lit. c) sau c1) din aceeaşi ordonanţă, pentru efectuarea achiziţiilor 
se aplica Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare 
implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013. 
 
10. Se poate modifica lista achizi ţiilor pe anul curent de implementare ? 
Lista achiziţiilor publice planificate in anul curent (N) de implementare a proiectului, Anexa 2 la 
Instrucţiunea 26, poate fi modificată de câte ori este nevoia, cu condiţia ca aceasta să  fie 
transmisă în format electronic (e-mail) şi în format fizic (cu ştampilă şi semnătură la sediul 
instituţiei noastre) înainte de demararea oricărei achiziţii care a suferit modificare. 
 
11.Va rog sa îmi clarifica ţi urm ătoarele aspecte referitoare la completarea listei 
achizi ţiilor planificate pentru proiect: 
1. Întrucât acest document se completeaz ă pentru fiecare an, am rug ămintea de a 
clarifica daca in cazul unui contract de prest ări servicii care se deruleaz ă pe parcursul a 
2 ani, in planul de achizi ţii pentru anul 1 de proiect se include valoarea est imata a fi 
decontata pentru primul an, apoi in planul pentru a nul 2 se va include valoarea r ămasă 
necheltuit ă? 
1. Lista achiziţiilor planificate în anul curent de implementare a proiectului va cuprinde toate 
achiziţiile care sunt planificate a fi efectuate pe parcursul anului respectiv de implementare, 
indiferent de durata acestor contracte. În coloana Valoarea fără TVA se va introduce valoarea 
totală estimată a contractului respectiv. 
 
2. In acest caz se vor încheia 2 contracte independ ente, cu proceduri de achizi ţie 
separate, se va prelungi contractul de pe anul 1 in  anul 2 sau vom încheia un contract 
pentru suma totala pe cei 2 ani in urma unei singur e proceduri de achizi ţie pe suma 
aferenta cheltuielii pentru cei 2 ani? 
2. Se poate încheia un contract pe toată perioada proiectului cu respectarea instrucţiunilor 
AMPOSDRU ( a se vedea răspunsul la prima întrebare privind completarea listei cu achiziţiile 
planificate) sau puteţi realiza câte o achiziţie în conformitate cu instrucţiunea 26 AMPOSDRU 
pentru fiecare an de implementare a proiectului. Nu se poate prelungi durata unui contract , în 
cazul în care se doreşte achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări adiţionale . Pentru acest 
lucru se va efectua o nouă achiziţie în conformitate cu Instrucţiunea 26 AMPOSDRU. 



 
12. Întrucât bugetul alocat în contractul de public itate de pres ă este limitat, publicarea 
unui anun ţ în presa central ă datorit ă semnăturilor (siglelor) cost ă foarte mult, dep ăşind 
valoarea contractului, v ă rugăm să ne preciza ţi dacă cerin ţa de publicitate pentru 
procedura competitiv ă este asigurat ă prin publicarea unui anun ţ (1 singur) în presa 
regional ă, şi unul pe site-ul propriu al beneficiarului? 
Conform Instrucţiunii nr. 26 AMPOSDRU, publicitatea pentru procedura competitivă se va 
realiza prin cel puţin două anunţuri din care cel puţin unul să fie publicat într-o publicaţie cu 
acoperire  naţională/regională. Cel de al doilea anunţ poate fi oricare din modalităţile 
prezentate in Instrucţiune privind publicitatea achiziţiei (ex. site-ul propriu al achizitorului) 
 
13. Exist ă şi posibilitatea încheierii unui act adi ţional cu agentul de pres ă care asigur ă 
publicarea anun ţurilor la solicitarea noastr ă în presa central ă/regional ă şi local ă în 
situa ţia în care dep ăşim bugetul ini ţial?. 
În situaţia în care se doreşte achiziţionarea de servicii de publicare anunţuri în presă, această 
achiziţie trebuie să se desfăşoare conform Instrucţiunii nr. 26 AMPOSDRU.  
 
14. Conform Listei cu achizi ţiile pe care trebuie s ă le desf ăşurăm, aceast ă achizi ţie de 
echipamente IT se va demara cu o s ăptămână întârziere fa ţă de data stabilit ă în lista 
respectiv ă, datorit ă multitudinii produselor de achizi ţionat (într-un singur lot) şi a 
specifica ţiilor tehnice. Care sunt sanc ţiunile ce se pot aplica într-o astfel de situa ţi? 
Vă atragem atenţia asupra evitării întârzierii efectuării achiziţiilor pe proiect. Pentru a nu 
periclita activităţile proiectului care se bazează pe aceste achiziţii. Lista achiziţiilor pe proiect 
va trebui transmisă către OIRPOSDRU Nord Est de fiecare dată când se modifică. 
 
15. În documenta ţia pentru ofertan ţi se trece obligatoriu valoarea contractului/a 
bugetului alocat pentru contractul de achizi ţie care urmeaz ă să se încheie? 
Valoarea contractului/a bugetului alocat pentru contractul de achiziţie care urmează să se 
încheie nu trebuie menţionată  în mod obligatoriu în cadrul documentaţiei pentru ofertanţi. 
Acest lucru rămâne la latitudinea achizitorului. 

 
16. In cazul in care se aplica procedura de achizi ţie prin "procedura de cercetare a pie ţei 
- studiu al pie ţei" ca mijloc de publicitate este suficient publica rea unui anun ţ (inclusiv 
documenta ţia pentru ofertan ţi pentru achizi ţia...) pe site-ul proiectului? 
În cazul contractelor de achiziţie a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 
echivalentul în lei a 15.000 Euro, fără TVA, achizitorul are obligaţia să publice cel puţin un 
anunţ privind achiziţia respectivă. Conform prevederilor din Anexa 1 la Instrucţiunea 
AMPOSDRU nr. 26/2010, internetul este unul din mijloacele care pot fi utilizate pentru 
publicarea anunţurilor privind procedura de achiziţie.  
Ca urmare, în cazul contractelor de achiziţie a căror valoare estimată este mai mică sau egală 
cu echivalentul în lei a 15.000 Euro, fără TVA, este suficientă publicarea pe site-ul dedicat 
proiectului a anunţului privind procedura de achiziţie utilizată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie.    
 
17.La achizi ţia de tehnica de calcul avem o lista de echipamente  pe care inten ţionam sa 
le achizi ţionam in luna decembrie. In situa ţia in care castigatorul licita ţiei nu ne poate 
livra toate produsele in luna decembrie pt. ca unel e echipamente vin pe comanda 
speciala care dureaz ă uneori mai mult, am dori sa ştim un lucru: pentru siguran ţa 
achizi ţiei, putem accepta factura si sa achitam doar pentr u echipamentele ce ni s-au 
livrat si pe care le-am recep ţionat, urmând ca transa a doua de echipamente sa fi e 



facturate si achitate  in luna  ianuarie, când se v a face livrarea si recep ţia ultimelor 
echipamentelor.  
Am gândit sa precizam in contract si sa facturam in  doua transe pentru siguran ţa 
achizi ţiei, pentru situa ţia extrema in care ne-am putea afla, si anume, cel care ne 
livreaz ă sa fie dintr-un motiv sau altul in situa ţia de a nu ne putea livra toate 
echipamentele si ar trebui sa reluam licita ţia pentru ceea ce nu ni s-a putut livra. 
Contractul pe care îl semnaţi cu ofertantul câştigător poate să prevadă sancţiuni şi clauze de 
întârziere şi reziliere în cazul nerespectării obligaţiilor asumate de părţile semnatare ale 
contractului. 
Conform Contractului de finanţare nu se pot face plăţi în avans. În cazul d-voastră, se va emite 
factură numai pe ceea ce a fost livrat, urmând ca furnizorul să emită o nouă factură pentru 
restul de  echipamente în momentul în care livrează aceste echipamente, conform contractului 
de furnizare semnat cu d-voastră.   
 
ACTIONWEB 
 
18. La utilit ăţi  intr ă ca şi cheltuial ă eligibil ă o cot ă parte din factur ă(18% in cazul 
acesta); la introducerea in ActionWeb la categoria de cheltuieli 4.1 la costuri aferente 
proiectului f ără TVA introduc cheltuiala eligibila fara TVA dar la rubrica TVA ce 
introduc?? 
La fel la sec ţiunea Ordin de plata sau alt document justificativ,  la rubricile Valoare cu 
TVA si Valoare f ără TVA sunt valorile aferente costului ? 
In cazul in care cheltuiala eligibilă reprezintă doar un procent din cheltuiala  totală, în modulul 
”ActionWeb”: 

- în secţiunea  Cheltuieli, în câmpul ”valoare cu TVA” se va introduce valoarea totala a 
facturii, la ”valoare fara TVA” se va introduce valoarea totală a facturii fără TVA, urmând 
ca la ”Costuri aferente proiectului fără TVA” sa se introducă doar suma aferentă/parţială 
pentru proiectul respectiv fără TVA, iar la ” TVA” suma introdusa trebuie să fie 0 – 
pentru beneficiarii care nu se încadrează la art.15 alin. (1)  din OUG 64/2009 sau 
valoarea TVA-ului aferent sumei parţiale pentru beneficiarii care se încadrează la art.15 
alin. (1)  din OUG 64/2009  

- în secţiunea Ordin de plată sau alt document justificativ , la rubricile Valoare cu TVA si 
Valoare fără TVA se trec valorile aferente cheltuielilor efectiv plătite aferente 
proiectului(procent/plată parţială) cu TVA, respectiv fără TVA. 

 
 


