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LISTĂ DE ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
PRIVIND DEPUNEREA PROIECTELOR FINANłATE PRIN 
POSDRU 2007-2013 DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

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 

 
1. Care este diferen Ńa dintre urm ătoarele 2 categorii de cheltuieli aferente capitolu lui 
Participan Ńi: subven Ńii si burse? 
 
Cu titlu general subvenŃia(ajutor, premiu) reprezintă un suport  acordat de către beneficiar, sub 
formă financiară sau în natură, in cadrul proiectelor finanŃate prin POSDRU unei persoane sau 
unei întreprinderi în scopul compensării unor costuri sau atenuării stării de vulnerabilitate in 
care se afla temporar anumite persoane si care fără aceasta subvenŃie nu ar putea participa 
de exemplu la proiectele de formare profesionala, etc.  
Bursa reprezintă de asemenea un ajutor bănesc acordat in cadrul proiectelor finanŃate prin 
POSDRU unui elev, student sau doctorand, pentru a se întreține în timpul studiilor, pentru a 
recompensa meritele si rezultatele deosebite obŃinute, sau pe criterii de asistenta sociala 
pentru aceia dintre ei care se afla intr-o anumita stare de vulnerabilitate. 
În Ordinul nr. 1117/2170/2010 al ministrului muncii, familiei si protecŃiei sociale si al ministrului 
finanŃelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în 
cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programul operaŃional sectorial „Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013”, se specifica tipul subvenŃiilor si burselor care pot fi acordate. De 
asemenea, in Ghidul solicitantului - CondiŃii Specifice ale fiecărei cereri de propuneri de 
proiecte, se menŃionează care din aceste tipuri de cheltuieli se acorda prin schema respectiva 
de finanŃare şi dacă aceste subvenŃii si burse acordate sunt plafonate sau nu. 
 
2. Nu am g ăsit informa Ńia daca beneficiarul trebuie sa aib ă vechime sau poate fi o 
societate care a avut activitate anterioara dar car e a avut activitatea suspendata din 
2008, in condi Ńiile in care to Ńi partenerii sunt responsabili in toate etapele de 
desf ăşurare a proiectului de finan Ńare si pot acoperi toate cerin Ńele (relevanta, 
sustenabilitate etc.) 



In cazul cererilor de finanŃare depuse in cadrul POSDRU nu sunt condiŃii legate de vechimea 
solicitantului. In cazul unei organizaŃii nou înfiinŃate sau care a avut activitatea suspendata, se 
va proceda la evaluarea capacitaŃii financiare si operaŃionale ca atare, iar in cazul in care 
acestea acŃionează in parteneriat se va evalua capacitatea financiara si operaŃionala a 
întregului parteneriat. Desigur ca firma solicitanta trebuie sa fie activa la momentul depunerii 
cererii de finanŃare. 
Va rugam sa aveŃi in vedere prevederile Ghidului solicitantului - CondiŃii Generale, publicat pe 
site-ul www.fseromania.ro, referitoare la regulile de eligibilitate a solicitanŃilor si partenerilor, 
unde se precizează: "solicitantului nu i se poate acorda finanŃarea nerambursabilă solicitată 
dacă: ”Art. 93 (a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, au încheiate concordate, si-au suspendat activitatea economică sau 
fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaŃii sau se află în situaŃii similare în urma unei 
proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaŃia sau de reglementările naŃionale. 
 
3. Va rog sa-mi r ăspunde Ńi la urm ătoarea întrebare legata de încadrarea cheltuielilor  
publicitare si informare la categoria bugetara 4 si  9: 
La ce categorie de cheltuieli se încadreaz ă următoarele tipuri de cheltuieli: 
- organizare conferin Ńa de presa, seminar de informare (subcategoria buge tara 4.2 a) 
sau 9.6 ); 
- achizi Ńia si inscrip Ńionarea unui banner sau roll-up(4.2 f) sau la categ oria 9.1+9.2 sau 
9.5) 
- concepere si realizare spot radio (e corect 9.1?) ; 
- difuzare  spot radio (e corect 9.3?); 
- apari Ńii anun Ńuri in presa scrisa (e corect 9.5?); 
- concepere si tip ărire flutura şi, autocolante, pliante, afi şe (9.1+9.2 sau 4.2 f) ) 
 
In conformitate cu Ordinul comun MMFPS / MFP nr. 1117 / 2170 din august 2010 
1. In cazul organizării conferinŃelor de presa si/sau seminarilor de informare, daca este 
contractata o firma, încadrarea corecta este la 4.2.a . 
2. ProducŃia unui banner sau roll-up se poate încadra la 9.a 
3. Conceperea si realizarea spot  radio, daca este contractata o firma, poate fi încadrata la 
4.2.f 
4. Difuzarea spot radio poate fi încadrata la 9.c 
5. ApariŃii anunŃuri in presa scrisa poate fi încadrata la 9.c 
6. Conceperea de fluturaşi, autocolante, pliante, afişe, daca este contractata o firma, poate fi 
încadrata la 4.2.f. 
Tipărire  de fluturaşi, autocolante, pliante, afişe, daca este contractata o firma, poate fi 
încadrata la 4.2.f.  
In cazul in care conceperea fluturaşilor, autocolantelor, pliantelor, afişelor se realizează prin 
eforturi proprii ale beneficiarului, tipărirea/multiplicarea lor pot fi încadrate la 9.b 
 
4. Cate cereri de finan Ńare poate depune o organiza Ńie in calitate de Solicitant in cadrul 
unei cereri de propuneri de proiecte ? 
 
In Ghidul solicitatului CondiŃii specifice nu se precizează un număr maxim de propuneri de 
proiecte ce pot fi depuse de către un solicitant, in schimb se va evalua la fiecare proiect depus  
daca beneficiarul sau partenerii dovedesc o capacitate operaŃionala si financiara 
corespunzătoare. OIRPOSDRU Nord-Est poate decide motivat respingerea aplicaŃiei sau 
încetarea contractării în situaŃia în care constată că parteneriatul nu face această dovadă. 
 
 



5. Subven Ńiile pentru participan Ńi sunt plafonate la ce suma maxima? Suma este maxim a 
pentru fiecare cursant in parte, sau in medie pe cu rsant? Ex. pot sa dau premiu 1 singur 
videoproiector la cel mai bun cursant din seria de training a lunii? 
 
Ghidul Solicitantului poate specifica daca subvenŃiile pentru participanŃi au un plafon maxim. 
SubvenŃiile pentru participanŃi pentru cererea de propuneri de proiecte nr.99 nu au un plafon 
maxim. Totuşi va rugam sa aveŃi in vedere un echilibru in realizarea bugetului si distribuirea 
acestora pe capitole si subcapitole in vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor. 
 
6. Ce se poate pla Ńi din banii din prefinantarea de 30%? Se pot pl ăti si cheltuielile 
neeligibile (inclusiv TVA nedeductibil)? 
 
PrefinanŃarea poate fi folosita numai la activităŃile legate direct de implementarea proiectului. 
PrefinanŃarea poate fi cheltuita numai pe cheltuielile eligibile stabilite prin Ordinul 1117 din 
august 2010. Cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA, vor fi suportate de către beneficiar şi nu se 
plătesc din prefinanŃare. 
 
7. La data depunerii fiec ărei cereri de rambursare (si recuperarea de c ătre AMPOSDRU a 
celor 35% din prefinantare), trebuie demonstrate su rsele de cash-flow pentru o perioada 
urm ătoare. 
a) acesta perioada urm ătoare este de 60 de zile sau 90zile (ghidul men Ńioneaz ă de 45 
zile dar nu este foarte clar de când se calculeaz ă)? Începând de la ce data se calculeaz ă 
prima zi din cele 60 sau 90 de zile? 
b) cum trebuie demonstrate aceste surse: cu cash ef ectiv in conturi la data depunerii 
cererii de rambursare, care sa acopere totalul pla Ńilor bugetate pentru total 60-90 de zile, 
sau cu cash pentru urm ătoarele 30 zile, restul de cash cu proiec Ńie de cash-flow pentru 
restul de 30-60 zile? 
 
Sursele de cash-flow nu trebuie demonstrate. Cash-flow se realizează pentru continuitatea 
proiectului pana in momentul rambursării, perioada fiind de 45 de zile din momentul depunerii 
cererii de rambursare. 
 
8. In Actionweb la partea de date financiare apare un capitol cu un tabel cheltuieli 
directe, indirecte, FEADR total proiect etc. Exista  si alte situa Ńii financiare in afara de 
acest tabel in Actionweb care trebuie completate pa na la data semn ării contractului de 
finan Ńare? Unde se vor introduce spre ex. proiec Ńiile de cash flow? 
 
In vederea depunerii proiectului este necesara doar completarea tabelului de cheltuieli din 
ActionWeb. 
 


