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Contract de servicii nr. POSDRU/7/7.1/AT/51 

 

Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele 

prioritare 1- 6 ale POSDRU 2007-2013 

 

Activitatea 4 Elaborarea și diseminarea listei celor mai frecvente întrebări 

A.4.1 Realizarea și actualizarea listei celor mai frecvente întrebări și răspunsuri urmare a 

desfășurării serviciului de formare și a serviciului de tutorat, precum și diseminarea acesteia 

în rândul beneficiarilor POSDRU 

 

 

Consultant – Consorţiul format din Lattanzio Advisory SpA și Magnum SRL 
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Lista întrebărilor și răspunsurilor a fost  elaborată în cadrul contractului „Îmbunătăţirea 

capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele prioritare 1- 

6 ale POSDRU 2007-2013” ca urmare a desfășurării sesiunilor de tutorat şi formare 

desfăşurate în perioada 14.04.2014 - 30.09.2014 cu participarea reprezentanților 

proiectelor implementate în baza Ghidului Solicitantului Condiţii Generale  2013 și a 

contractului de finanțare - model standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013. 

 

Precizăm faptul că, de la data întocmirii şi depunerii acestei Liste la AM POSDRU, respectiv 

luna octombrie 2014, și până în prezent, au apărut următoarele modificări legislative: 

- Ordinul MFE nr.  1.191/19.11.2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului 

ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii 

simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din 

instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor 

finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrări; 

- Ordinul MFE nr. 1147/26.11.2014 pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a 

prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 

operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 în 

vigoare de la 26.11.2014; 

- Instrucțiunile de aplicare ale art.11 ^ 1 din Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 

programele operaţionale; 

- Ordonanţa de Guvern nr. 12/30.01.2015 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- Ordin MFE nr. 588/27.02.2015 privind regimul de depunere a cererilor de 

plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea 

absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate 

României. 

 

 

"Răspunsurile la întrebările formulate nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 

AMPOSDRU,  informaţiile primite cu privire la soluţia propusă reprezintă opinia echipei de 

experţi din partea Consultantului." 
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LISTA CELOR MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 

 

1. Când se verifică respectarea încadrării cheltuielilor aferente managementului de 

proiect în procentul maxim admisibil, stabilit în Contractul de finanțare? 

 

Răspuns 

 

Verificarea respectării procentului maxim admisibil al cheltuielilor cu managementul 

de proiect se realizează la finalul implementării proiectului, întrucât, în conformitate 

cu prevederile art. 3, alin. (5) din Contractul de finanțare (modelul standard aprobat 

prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013), acest calcul se efectuează ca procent raportat 

la valoarea totală eligibilă a Proiectului. Ținând cont că valoarea totală eligibilă a 

Proiectului reprezintă totalul cheltuielilor (costurilor) eligibile, ocazionate de 

implementarea proiectului (conf. Ghidului Solicitantului - Condiții Generale 2013, pg. 

46), verificarea respectării procentului maxim admisibil se va realiza la finalul 

implementării proiectului. 

 

2. Sumele primite cu titlu de prefinanțare se pot utiliza pentru plăți în numerar? 

 

Răspuns 

 

Disp. art.5, lit. A, alin. (5) și (6), precum și ale art. 5, lit. B, alin.(4) din contractul de 

finanțare (modelul standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.2591/2013), dar și 

disp. art. 16 alin. (6) si (7) din Normele metodologice de aplicare ale prevederilor 

O.G. nr. 64/2009 modificată și completată, fac referire la modalitatea de deschidere a 

conturilor bancare dedicate pentru primirea sumelor cu titlu de prefinanțare, precum și 

la transferul sumelor cuvenite partenerilor din proiect. Dispoziţiile alin. (7) al art.16 

din Normele metodologice citate face referire doar la tipurile de cheltuieli care nu pot 

fi plătite utilizând contul deschis în sistemul trezoreriei statului și la modalitatea în 

care acestea pot fi plătite, prin transferarea sumelor necesare, în conturi deschise la 

băncile comerciale. 

 

Astfel, cu respectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2), lit. c) din O.G. nr. 15/1996 privind 

întărirea disciplinei financiar-valutare, se pot efectua plăți de sume în numerar, atât 

timp cât aceste plăți respectă dispozițiile contractului de finanțare, respectiv sunt 

efectuate exclusiv în interesul implementării activităților proiectului. În conformitate 

cu actul normativ amintit, operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele juridice se 

vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepție, conform 

aceluiași articol, persoanele juridice pot efectua plăți în numerar pentru: plata 

salariilor şi a altor drepturi de personal, alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice 
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cu persoane fizice, precum și plățile în numerar de maxim 5.000 lei/zi pentru o 

persoană juridică. În conformitate cu disp. art.5 alin.(3) din O.G. nr.15/1996, fac 

excepție de la dispozițiile citate mai sus, cheltuielile de deplasare în interes de 

serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a 

indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, 

efectuate în acest sens, dar și cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de 

conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor 

stabilite de normele legale în vigoare. 

 

Atâta timp cât nu sunt identificate dispoziții legale speciale privind plățile în numerar, 

legea generală își găsește aplicabilitate, astfel încât, plata în numerar a unor sume 

care provin din prefinanțarea primită, este posibilă și legală atâta timp cât se 

desfășoară în limitele legale generale. 

 

3. Cererea de plată trebuie însoțită de Raportul auditorului? 

 

Răspuns 

 

Nu, conform art. 7 din Instrucțiunea AMPOSDRU nr.82/2013 raportul auditorului nu 

se depune odată cu Cererea de plată, acesta însoțind doar Cererea de rambursare 

aferentă Cererii de plată respective. 

 

4. Care este procedura aplicabilă de către beneficiarul privat pentru achiziția de 

servicii închiriere imobile, în condițiile în care acest tip de achiziție reprezintă 

excepție de la procedură conform O.G 34/2006 cu modificările și completările 

ulterioare? 

 

Răspuns 

 

Beneficiarul privat va aplica procedura aferentă achiziționării serviciilor prevăzută în 

Ordinul MFE nr.1120/2013. 

 

5. Care este limita zilnică maximă a timpului de muncă ce poate fi decontat de 

către un cadru didactic în cadrul proiectelor finanțate din FSE-POSDRU ? 

 

Răspuns 

 

Decontarea activităților cadrelor didactice se va încadra în limita zilnică maximă de 

12 ore/zi, respectiv 60 ore/săptămână, prevăzută de Ghidul Solicitantului – Condiții 

Generale 2013, reprezentând ore lucrate în proiecte finanțate prin FSE - POSDRU, 

inclusiv norma de bază, conform prevederilor contractelor încheiate. Norma de bază 

pentru cadrele didactice este stabilită în conformitate cu disp. Legii nr. 1/2011 a 
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educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Spre exemplu, în situația personalului didactic și de cercetare din învățământul 

superior, norma universitară se determină în conformitate cu disp. art. 285 și 

următoarele din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Art. 287, alin. (4) din Legea citată arată că: “Norma didactică se stabileşte conform 

planului de învăţământ şi se calculează ca normă medie săptămânală, indiferent de 

perioada semestrului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se 

stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a 

postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăţământ pentru activitatea 

didactică de predare şi de seminar din întregul an universitar.” 

Norma universitară efectivă este stabilită de către senatul universitar, în conformitate 

cu disp. art. 287, alin. (17) din lege. 

Conform dispozițiilor art. 287, alin. (22) din aceeași lege citată, „Suma totală a orelor 

de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, … , este de 40 ore pe săptămână.” 

 

6. În ce condiții se poate utiliza rezerva de contingență? 

 

Răspuns 

 

Rezerva de contingență se poate utiliza pentru cheltuielile neprevăzute la momentul 

depunerii Cererii de finanțare (ex: efectele diferenţelor de curs valutar), dar doar cu 

acordul prealabil al AM/OI responsabil, respectiv prin inițierea unei notificări/act 

adiţional, după caz. 

 

7. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă este cheltuială eligibilă în 

cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU?  

 

Răspuns 

 

Având în vedere disp. art. 55, alin. 1-3 din Codul fiscal care stipulează că venituri din 

salarii sunt considerate toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană 

fizică ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui 

statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea 

veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru 

incapacitate temporara de muncă, această cheltuială este eligibilă.  

 

Aceste disp. se coroborează cu prevederile O.U.G nr. 158/2005, conform  cărora 

indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de către angajator, 

din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, astfel încât 
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indemnizația maximă pentru incapacitate temporară de muncă care poate fi 

rambursată nu poate depăși 5 zile. 

 

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă din bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate începând cu ziua următoare celor 

suportate de angajator, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a 

asiguratului sau a pensionării acestuia. 

 

8. Sunt eligibile cheltuielile cu concediul de odihnă al salariaților implicați în 

implementarea unui proiect POSDRU? 

 

Răspuns 

 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiții Generale 2013, cheltuielile cu 

concediul de odihnă al persoanelor angajate (raporturi de muncă sau raporturi de 

serviciu) în implementarea unui proiect POSDRU sunt eligibile corespunzător 

timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea respectivului proiect, cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare. Salariații respectivi vor menționa 

perioada concediului de odihnă în Fișa de pontaj aferentă zilelor respective. 

 

9. Care este perioada de concediu de odihnă pentru angajații cu contract individual 

de muncă cu timp parțial și cum se acordă acest concediu? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii (art.106), persoana încadrată cu 

contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă 

întreagă, respectiv angajatorul trebuie să îi garanteze o durată minimă a concediului 

de odihnă anual de 20 de zile lucrătoare. Concediul de odihnă se acordă proporţional 

cu activitatea prestată de salariat pe durata unui an calendaristic. 

 

Dacă salariatul va lucra un an, în cadrul aceluiași angajator, va avea dreptul la un 

concediu de odihnă de minim 20 de zile lucrătoare, pentru acel an. Dacă, însă, 

salariatul va lucra mai puțin de un an, la același angajator, va avea dreptul la un 

concediu de odihnă acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în acel an 

calendaristic. Proporționalitatea se calculează în funcție de zilele lucrate și nu în 

funcție de numărul de ore prestate de către salariat în cadrul programului de lucru. 

În cadrul proiectelor POSDRU, aceste prevederi trebuie însă coroborate cu mențiunea 

din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale 2013 conform căruia sumele ce urmează 

a fi rambursate în cadrul proiectului cu titlu de indemnizație pentru concediul de 

odihnă trebuie făcut corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în 
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implementarea proiectului. 

10. La ce curs valutar se estimează valoarea achiziției? 

 

Răspuns 

 

Întrucât valoarea estimată a contractului de achiziţie trebuie să fie determinată înainte 

de iniţierea achiziției, cursul valutar valabil este cel publicat de BNR pentru data 

întocmirii Notei justificative privind valoarea estimată sau cel de la data achiziției, în 

cazul achizițiilor directe. Dacă în urma elaborării specificaţiilor tehnice se constată că 

valoarea estimată la momentul demarării achiziţiei depăşeşte valoarea prevăzută în 

contractul de finanţare, beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din 

bugetul propriu sau din bugetul contractului de finanţare numai după ce obţine 

aprobarea Autorităţii de Management/ OI delegat. 

 

11. Cum se pot face modificări și completări la Contractul de finanțare în cazul unor 

inadvertențe sau omisiuni în Anexele Contractului, în special cererea de 

finanțare și buget,  sau între prevederile Contractului și Anexele acestuia? 

 

Răspuns 

 

Orice modificare a contractului de finanțare se va face cu acordul părţilor, prin 

încheierea unui act adiţional sau aprobarea unei notificări, după caz, în conformitate 

cu prevederile contractului de finanțare și ale Instrucțiunilor în vigoare. 

 

12. Cum se pot corecta erorile materiale/formale în aplicarea modificărilor 

contractuale realizate prin acte adiționale și notificări? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 90/2014, pentru 

îndreptarea erorilor materiale/formale, fără modificări de fond, se procedează la 

reverificarea notificării sau a actului adițional respectiv, precum și a documentelor 

aferente, în scopul determinării/corelării/corectării respectivei erori.  

 

Instrucțiunea menționată este aplicabilă doar erorilor materiale care apar în modificări 

contractuale aprobate și nu și erorilor materiale din cererea de finanțare/buget. 

 

 

13. În cazul în care se constată inadvertențe între buget, cerere de finanțare și 

contract ce document prevalează? 
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Răspuns 

 

În conformitate cu disp. art.15 (2) din  contractul de finanțare (modelul standard 

aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013), în cazul unui conflict între 

prevederile anexelor contractului de finanţare şi cele din contractul de finanţare, 

prevalează dispozițiile contractului de finanțare.  

 

14. Care este modalitatea de stabilire a procedurii de achiziție în cazul în care 

pentru aceeași activitate sau pentru activități diferite sunt responsabili doi sau 

mai mulți parteneri? 

 

Răspuns 

 

Achizițiile se vor face în mod distinct de către fiecare partener în corelare directă cu 

bugetul aferent fiecărui partener, prevederile acordului de parteneriat și legislația 

aplicabilă derulării achiziției respective. 

 

15. Cum se calculează valoarea estimată a achiziției: per total buget sau pe 

partener? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 99/16.09.2014, la 

stabilirea achiziției, se va ține seamă de tipul de achizitor, de scopul atribuirii, de 

valoarea liniei/subliniei bugetare alocată pentru fiecare membru al parteneriatului. 

Astfel, fiecare partener va achiziționa produse/servicii/lucrări prin aplicarea 

procedurii aferente și în conformitate cu bugetul stabilit prin Acordul de parteneriat cu 

privire la respectivele achiziții 

 

Prevederile Instrucțiunii se coroborează cu prevederile O.U.G 34/2006 și Ordinului 

MFE 1120/2013, respectiv este interzisă divizarea unui contract în mai multe 

contracte de valoare mai mică, cu acelaşi obiect, în vederea încadrării sub pragurile 

stipulate de prevederile O.U.G. nr. 34/2006. 

 

16. Există o legătură directă  între codurile CPV şi modalitatea de estimare a valorii 

unui contract de achiziție publică? 

 

 

 

Răspuns 

 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) este o clasificare care se 
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folosește la nivelul Uniunii Europene pentru descrierea obiectului contractului de 

achiziție, în timp ce estimarea valorii unui contract se face pe baza calculării şi 

însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, prin 

raportare la scopul atribuirii coroborat cu necesitățile de acoperit în proiectul 

respectiv. 

Astfel, nu există o legătură directă între codurile CPV şi modalitatea de estimare a 

valorii unui contract de achiziție publică.  

 

17. Beneficiarii privați care au mai multe proiecte în implementare, trebuie să 

cumuleze achizițiile pentru bunuri/servicii/lucrări similare într-o singură 

procedură? 

 

Răspuns 

 

Beneficiarii privați vor desfășura proceduri de achiziție distincte pentru fiecare proiect 

în parte, prin respectarea legislației aplicabile fiecărei proceduri de achiziție. 

 

18. Cum se pot achiziționa bunurile care sunt necesare pentru fiecare an de 

implementare? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile art.4 din Instrucțiunea AMPOSDRU 99/16.09.2014, 

beneficiarul/partenerul poate achiziționa bunurile respective încă din primul an de 

implementare, cu încadrarea în total linie/sublinie aferentă, corespunzător scopului 

atribuirii. La stabilirea tipului achiziției se va ține seama de tipul de achizitor, de 

scopul atribuirii și de valoarea liniei/subliniei bugetare (articol de cheltuială) alocată 

pentru fiecare membru al parteneriatului. 

 

19. Când se transmite către AM POSDRU/ OI POSDRU delegat Graficul estimativ 

al depunerii cererilor de plată și cum se poate modifica? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 87/2014, Graficul 

estimativ al depunerii cererilor de plată reprezintă Anexa la fiecare Cerere de 

rambursare, în format PDF pe suport electronic. Fiind vorba despre un grafic 

estimativ, acesta se poate modifica prin completarea informațiilor în funcție de 

situațiile apărute în implementarea proiectului, urmând a fi depus ca anexă la 

următoarea Cerere de rambursare. 

 

20. Când se transmite către AM POSDRU/ OI POSDRU delegat Graficul estimativ 
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al depunerii cererilor de rambursare și cum se poate modifica? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare (modelul standard aprobat 

prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013), art. 5, lit. D, pct. 1, beneficiarul are obligaţia 

de a completa şi transmite la AMPOSDRU/OI POSDRU delegat graficul estimativ 

privind depunerea cererilor de rambursare în termen de 10 zile de la semnarea 

contractului. 

Ulterior, conform prevederilor Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 87/2014, Graficul 

estimativ al depunerii cererilor de rambursare reprezintă Anexa la fiecare Cerere de 

rambursare, în format PDF pe suport electronic. Fiind vorba despre un grafic 

estimativ, acesta se poate modifica prin completarea informațiilor în funcție de 

situațiile apărute în implementarea proiectului, cu mențiunea că cererile de 

rambursare intermediare se vor depune la intervale de maximum 3 luni. 

 

21. Cum se alocă pe proiect cheltuielile indirecte cu utilitățile aferente spațiilor 

utilizate în proiect (apă şi canalizare, servicii de salubrizare, energie electrică, 

energie termică şi/sau gaze naturale )? 

 

Răspuns 

 

În situația în care există facturare separată a utilităților pentru anumite spații cu 

identificarea locului de consum, iar acestea sunt utilizate și alocate exclusiv pentru 

proiect, se alocă întreaga valoare a utilităților facturate pentru acele spații. 

 

În situația în care este necesară defalcarea parțială a utilităților din facturile primite, 

alocarea se va face în baza unei decizii a beneficiarului/partenerului în care se vor 

repartiza cheltuielile aferente proiectului din total, utilizându-se criterii obiective 

precum ponderile alocărilor de personal pe proiect și/sau ponderea spațiului alocat 

proiectului din totalul spațiului utilizat. 

 

22. Cum se alocă pe proiect cheltuielile indirecte aferente comunicațiilor (telefoane, 

fax, internet, acces la baze de date, servicii poştale şi/sau servicii curierat)? 

 

Răspuns 

 

În situația în care există facturare separată a comunicațiilor (telefon, fax, internet, 

acces la baze de date) și acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiect, se alocă 

întreaga valoare a comunicațiilor facturate. 

 

În situația în care este necesară defalcarea parțială a costurilor de comunicații  
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(telefon, fax, internet, acces la baze de date) din facturile primite, alocarea se va face 

în baza unei decizii a beneficiarului/partenerului în care se vor repartiza din total 

cheltuielile aferente proiectului, utilizându-se criterii obiective precum gradul de 

utilizare de către personalul care lucrează în cadrul proiectului, inclusiv, dacă este 

cazul gradul de utilizare a unor servicii de către grupul țintă în interesul acestuia. 

 

Cheltuielile poștale și de curierat efectuate în interesul implementării proiectului se 

alocă integral pe proiect. 

 

23. În situația în care se decontează parțial pe proiect o factură (de exemplu pentru 

utilități) în Evidenţa cheltuielilor la rubrica "Valoare document justificativ" se 

înscrie suma totală de pe factură sau doar suma care revine proiectului? 

 

Răspuns 

 

Sunt permise amândouă variantele de completare a Evidenței Cheltuielilor întrucât 

toate documentele justificative prezentate vor conține obligatoriu ambele informații în 

vederea identificării, atât a totalului facturii furnizorului cât și a sumei alocate 

proiectului de către beneficiar/partener prin înscrierea valorii în ștampila " Solicitat 

rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/. . ./Id proiect în sumă de. . . . "  (cu 

completarea sumei repartizate pe proiect). 

 

24. Pentru modificarea numărului de unități și/sau a valorii unitare a subliniilor din 

cadrul Liniei Bugetare "Cheltuieli Salariale" fără a modifica valoarea totală a 

subliniei (categoriei de cost) este necesară inițierea unei modificări contractuale? 

 

Răspuns 

 

Conform prevederilor Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 99/16.09.2014, art. 1, pct. 1.3., 

este necesară încheierea un Act Adițional pentru orice modificări în cadrul  Liniei 

Bugetare "Cheltuieli Salariale", atât cele legate de modificarea costurilor unitare cât și 

a numărului de unități, așa cum sunt ele menționate în cadrul bugetului aprobat, 

indiferent că acestea au sau nu ca rezultat modificarea valorii subliniei (articolului de 

cheltuială) pe care o compun, precum și pentru introducerea unor noi sublinii în 

cadrul Liniei Bugetare "Cheltuieli Salariale". 

 

25. Pentru modificarea numărului de unități și/sau a valorii unitare a subliniilor din 

cadrul Liniei Bugetare "Cheltuieli de tip FEDR" fără a modifica valoarea totală 

a subliniei (categoriei de cost) este necesară inițierea unei modificări 

contractuale? 

 

Răspuns 



 

              12 | P a g e                   o c t o m b r i e 2 0 1 4  
 

 

Conform prevederilor Instrucțiunii 99/16.09.2014, art.1, pct. 1.3., este necesară 

încheierea un Act Adițional pentru orice modificări în cadrul  Liniei Bugetare 

"Cheltuieli de tip FEDR",  atât cele legate de modificarea costurilor unitare cât și a 

numărului de unități, așa cum sunt ele menționate în cadrul bugetului aprobat, 

indiferent că acestea au sau nu ca rezultat modificarea valorii subliniei (articolului de 

cheltuială) pe care o compun precum și pentru introducerea unor noi sublinii în cadrul  

Liniei Bugetare "Cheltuieli de tip FEDR". 

 

26. Pentru ce modificări ale bugetului în vigoare nu este necesară modificarea 

contractului? 

 

Răspuns 

 

Conform prevederilor Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 99/16.09.2014, nu este necesară 

modificarea contractului în următoarele situații: 

- pentru toate modificările costurilor unitare și/sau ale numărului de unități luate în 

calculul estimării valorii unei sublinii bugetare, cu excepția Liniilor Bugetare 

"Cheltuieli Salariale" și "Cheltuieli de tip FEDR", dacă modificările permit încadrarea 

în valoarea subliniei aprobată conform ultimei variante de buget; 

- pentru modificările de orice fel în cadrul Capitolului Bugetar "Cheltuieli 

indirecte/cheltuieli generale de administrație", dacă modificările permit încadrarea în 

valoarea totală a Capitolului aprobată conform ultimei variante de buget; 

- modificarea încadrărilor anuale (repartizării pe ani de proiect) a cheltuielilor legate 

de achizițiile de bunuri și/sau produse, precum și a încadrării pe activități, cu 

respectarea încadrării în valorile totale estimate pe fiecare partener. 

 

27. Este necesară o modificare contractuală în situația în care, în cadrul unei sublinii 

am bugetat achiziția unui număr de bunuri de același gen cu un preț unitar, însă 

dorim în implementare să cumpărăm variante ale bunurilor cu specificații 

diferite, astfel încât prețurile unitare finale ale bunurilor achiziționate vor avea 

prețuri diferite, dar păstrăm numărul de unități și valoarea totală a subliniei?  

 

Exemplu: Am bugetat 10 standuri de lucru a 500 lei bucata, dar dorim să 

achiziționăm 5 standuri complexe a 600 lei si 5 standuri simple a 400 lei. Atât 

numărul de unități, cât și valoarea totală rămân neschimbate. 

 

Răspuns 

 

Subliniile reprezintă "articole de cheltuială" conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 

99/16.09.2014. În această logică, în cadrul unei sublinii se achiziționează bunuri de 

același tip, având deci  specificații tehnice și/sau caracteristici similare astfel încât să 
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se poată încadra în costul unitar bugetat.  

 

Atât timp cât toate bunurile achiziționate se încadrează în prețul unitar din buget (și 

bineințeles îndeplinesc condițiile și servesc scopurilor declarate în proiect prin 

caracteristicile tehnice/specificațiile alese) nu este necesară o modificare contractuală. 

Însă, situația în care vorbim de achiziția de bunuri cu caracteristici diferite astfel încât 

unele nu se încadrează în costul unitar bugetat inițial,  este echivalentă cu a avea două 

(sau mai multe) sublinii diferite pentru cele două (sau mai multe) tipuri de bunuri care 

au preturi unitare diferite. 

 

În exemplul dat, dintr-o sublinie de 10 standuri vom avea de fapt în implementare 

două sublinii de câte 5 standuri.  

Introducerea unei (unor) noi sublinii (pentru bunurile ale căror costuri unitare 

depășesc valoarea din buget) și modificarea valorii unei sublinii existente (pentru 

restul bunurilor/serviciilor ale căror prețuri se încadrează în valoarea din buget) 

necesită: 

- un Act Adițional, dacă este vorba de o sublinie în cadrul Liniei Bugetare "Cheltuieli 

de tip FEDR" conform art. 1, pct. 1.3. din Instrucțiunea 99/16.09.2014 sau  

- notificare conform art.2, pct. 2.3. din Instrucțiunea 99/16.09.2014 pentru orice altă 

situație din cadrul cheltuielilor directe.  

 

Dacă sublinia inițială face parte din Capitolului Bugetar "Cheltuieli 

indirecte/cheltuieli generale de administrație ale proiectului nu este necesară nici o 

modificare contractuală. 

 

28. Este necesară o modificare contractuală în cazul în care execuția bugetară nu 

respectă bugetul detaliat pe activități pe parcursul implementării proiectului ? 

 

Răspuns 

 

Nu este necesară o modificare contractuală în acest sens, dacă prevederile acordului 

de parteneriat rămân nemodificate în ceea ce privește alocarea atribuțiunilor fiecărui 

partener pe activități. Conform Instrucțiunii  AMPOSRU nr. 99/16,09,2014, art.5 

paragraful 2, valorile prevăzute în bugetul detaliat pentru fiecare activitate au caracter 

informativ și încadrarea în aceste valori nu reprezintă un criteriu de eligibilitate al 

cheltuielii. 

 

29. Este necesară depunerea unei notificări în cazul în care se dorește mărirea 

numărului de ore alocate unui expert, salariul lunar rămânând același? 

 

Răspuns 
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În măsura în care, acest tip de modificare afectează valori prevăzute în ultimul buget 

aprobat, este obligatoriu un Act Adițional cu justificarea necesității măsurii potrivit 

Instrucțiunii 99/16.09.2014 

Dacă postul este deja ocupat sau expertul este notificat, este necesar și acordul 

acestuia. 

 

30. Care este modalitatea contractuală prin care se poate micșora numărul de ore 

pentru echipa de management, fără a afecta cuantumul salariului membrilor 

acesteia? 

 

Răspuns 

 

Conform Instrucțiunii  AMPOSDRU nr. 99/16.09.2014, în situația în care parametrul 

care se dorește a fi modificat (în exemplul acesta "numărul de ore" alocate) a fost 

explicit precizat în buget, fie ca număr de unități, fie în textul explicativ al normei de 

lucru, atunci ne aflăm în situația prevăzută de art.3, pct. 3.1. care prevede că 

modificări de costuri unitare și număr de unități cu păstrarea valorii totale a subliniei 

de buget sunt permise liber, fără modificări contractuale, pentru toate subliniile 

bugetului, cu excepția celor care fac parte din Liniile Bugetare "Cheltuieli 

Salariale" și "Cheltuieli de tip FEDR. 

 

Subliniile legate de salarizarea echipei de management fac parte din Linia Bugetară 

"Cheltuieli Salariale" și astfel nu beneficiază de dispozițiile articolului menționat. Prin 

urmare, conform art. 11 alin. (5), litera h) din Contractul de Finanțare,  modelul 

standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013, este obligatorie inițierea 

unui Act Adițional cu justificarea necesității măsurii. 

 

31. Care este forma contractuală de modificare a valorii totale a unei sublinii 

bugetare cu peste 10%, dar fără să afecteze totalul capitolului din care face parte 

cu mai mult de 10%? 

 

 

Răspuns 

 

Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 99/16.09.2014 reglementează utilizarea notificării doar 

pentru modificări ale valorii totale a subliniilor bugetare cu maxim 10%. 

Pentru modificări mai mari sau egale cu 10% a valorii totale a subliniilor bugetare 

este obligatorie încheierea unui act adițional conform art. 11, alin. (6) din contractul 

de finanțare încheiat conform Ordinului MMFPSPV nr. 2591/2013, chiar dacă 

valoarea totală a nici unuia dintre Capitolele Bugetare nu este afectată cu mai mult de 

10% inclusiv. Articolul amintit se referă la variația cu mai mult de 10%, inclusiv a 

sumelor totale a subliniilor cu mai mult de 10% și nu la variația costului unitar sau a 
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numărului de unități. 

 

32. Ce tip de modificare a contractului se impune pentru introducerea unei noi 

sublinii bugetare? 

 

Răspuns 

 

În situația în care sublinia introdusă aparține Liniilor Bugetare "Cheltuieli Salariale" și 

"Cheltuieli de tip FEDR" este necesar a se  iniția unui Act Adițional. 

 

În situația în care sublinia introdusă nu aparține Liniilor Bugetare "Cheltuieli 

Salariale" și "Cheltuieli de tip FEDR" dar introducerea ei conduce la creșterea 

Capitolului Bugetar din care face parte cu mai mult de 10% inclusiv, este necesar a se 

iniția un Act Adițional. 

 

În situația în care sublinia introdusă nu aparține Liniilor Bugetare "Cheltuieli 

Salariale" și "Cheltuieli de tip FEDR" și introducerea ei conduce la creșterea 

Capitolului Bugetar din care face parte cu mai puțin de 10% este necesară o 

Notificare, cu condiția ca alte capitole bugetare să nu fie de modificate cu mai mult de 

10%. În cazul în care  alte capitole sunt modificate cu mai mult de 10%, inclusiv ca 

urmare a introducerii subliniei, atunci este necesar un Act Adițional. 

 

33. În situația în care dorim includerea în grupul țintă și a unor persoane din alte 

zone geografice eligibile, însă respectivele zone nu au fost precizate în cererea de 

finanțare, ce modificare contractuală se impune? 

 

Răspuns 

 

Includerea suplimentară a unor persoane din zone geografice nemenționate în cererea 

de finanțare în grupul țintă se face prin Act Adițional conform prevederilor art. 11 

alin. 5.b) din contractul de finanțare, modelul standard aprobat prin Ordinul 

MMFPSPV nr. 2591/2013. 

 

34. Căror cheltuieli li se aplică limita de 10% precizată în relație cu criteriul de 

eligibilitate geografică al cheltuielilor? 

 

Răspuns 

 

Conform disp. art. 6 alin. (2) din Ordinul MMFPS nr.1117/2010, atât în varianta 

inițială, cât și în varianta modificată prin Ordinul 989/2014, limita de 10% se aplică 

exclusiv în cadrul proiectelor implementate la nivel regional sau multiregional (nu și 

celor implementate la nivel local). Procentul maxim admisibil de 10% se referă la 
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procentul cheltuielilor aferente desfășurării unor activități în afara regiunilor de 

implementare declarate în cererea de finanțare, calculat din total cheltuielilor eligibile 

ale proiectului. Încadrarea în acest procent nu se aplică pentru cheltuielile aferente 

cooperării transnaționale și nici pentru activitățile de management de proiect. 

 

35. Se pot înregistra în Evidența Cheltuielilor grupat, pe bază de borderou sau 

centralizator,  costuri de același tip (exemplu subvenții)? 

 

Răspuns 

 

Da, cu respectarea condiției ca fiecare element de cheltuială din 

borderoul/centralizatorul de plăți să poată fi identificat împreună cu documentele 

justificative aferente (obligația de plată și plata efectivă). Anexa 17 din Instrucțiunea 

AMPOSDRU nr. 73/2013 enumeră borderoul ca instrument de justificare al 

cheltuielilor, inclusiv în cazul subvențiilor. 

 

36. Sunt eligibile cheltuielile cu analizele medicale ale persoanelor din grupul ţintă? 

 

Răspuns 

 

Da, aceste cheltuieli sunt eligibile conform Ordinului 1117/2010, Anexa 6, art.4, 

"Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate), punctul 4.1. (costuri 

directe) doar în situația în care aceste analize sunt efectuate pentru membrii grupului 

țintă în scopul participării la programe de instruire.  

 

Este obligatoriu, în acest caz, încheierea unui contract de furnizare servicii de analize 

medicale pentru participare la programe de instruire între beneficiar/partener și un 

furnizor autorizat de astfel de servicii. 

 

 

37. Este posibil ca partenerii să depună Cerere de plată? 

 

Răspuns 

 

Conform art. 6 din Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 97/2013, liderii de parteneriat nu 

pot refuza depunerea unei cereri de plată la inițiativa scrisă a oricăruia/oricărora dintre 

parteneri, chiar dacă nu are în intenție să depună o cerere de plată. 

Cererea de plată se înaintează către AMPOSDRU/OIPOSRDU delegat doar de către 

liderul de parteneriat conform art. 13 al Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 82/2013.  

 

38. Ce tipuri de costuri se pot solicita în cadrul cererilor de plată? 
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Răspuns 

 

În cadrul cererilor de plată se pot solicita toate tipurile de costuri eligibile conform 

prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile. 

 

39. Cum se poate face plata aferentă subvențiilor prin accesarea mecanismului 

cererilor de plată? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu disp. cap. IV¹ ale O.U.G 64/2009 cu modificările și completările 

ulterioare beneficiarii pot plăti subvențiile prin mecanismul cererilor de plată, cu 

precizarea că aceste plăți se pot realiza doar prin ordin de plată, respectiv beneficiarii 

subvențiilor trebuie să dețină conturi bancare personale deschise la o instituție 

bancară. 

 

40.  Se poate depune o cerere de plată în situația în care prefinanțarea nu a fost 

recuperată integral? 

 

Răspuns 

Condiția impusă pentru a putea depune o Cerere de Plată conform Instrucțiunii 

AMPOSDRU 82/2013, art. 2., "Prefinanțarea a fost cheltuită integral sau 

prefinanțarea disponibilă la nivelul fiecărui beneficiar/partener nu acoperă plata 

facturii/facturilor/documentelor care atestă obligațiile de plată scadente ale fiecăruia 

dintre aceștia", nu se referă la recuperarea integrală a prefinanțării, ci la 

disponibilitatea materială a acesteia în conturile beneficiarului/partenerului respectiv.  

Astfel, dacă prefinanțarea disponibilă în cont nu poate acoperi necesarul unei 

cheltuieli, (fie în situația în care prefinanțarea a fost cheltuită integral, fie că suma 

rămasă în contul de prefinanțare este insuficientă) atunci respectiva cheltuială poate fi 

inclusă într-o cerere de plată. 

41. Când se deduce contribuția proprie în cazul accesării mecanismului cererii de 

plată? 

În conformitate cu disp. art. 17
4
 , alin. (3) din O.U.G 64/2009 cu  modificările și 

completările ulterioare, pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plata, 

beneficiarii/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6 din același document, au 

obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea 

de plată. Conform art. 17
5
 , alin. (1) aceeași beneficiari au obligația ca la cererea de 

plată să anexeze și dovada plății contribuției proprii. 
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42. Când se întocmește Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Plată este 

necesară redepunerea tuturor documentelor depuse la Cererea de plată? 

Răspuns 

Conform Instrucțiunii 82/2013, art. 19, Cererea de Rambursare aferentă unei Cereri de 

Plată se întocmește conform Anexei 5 la instrucțiunea menționată.  

 

Conform art. 21 din aceeași instrucțiune, Cererea de Rambursare aferentă Cererii de 

Plată se va depune în original, în 2 exemplare, semnată și ștampilată, însoțită de  

următoarele documente: 

- copie a Cererii de plată aprobate fără documentele suport; 

- copie a Notificării aferente cererii de plată, transmisă de AM/OI POSDRU; 

- copie ale documentelor justificative care arată realizarea efectivă a plăților și 

extrasele de cont aferente; 

- evidența Cheltuielilor generată de Action Web; 

- documentele care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în 

cererea de rambursare; 

- raportul Auditorului.  

 

Se va anexa de asemenea, în completarea punctului 5 din Cererea de  Rambursare 

aferentă Cererii de Plată, Anexa 7 a Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 82/2013 

completată. 

 

În concluzie, nu se vor depune din nou documente justificative/suport depuse la 

Cererea de Plată. 
 

43. Este posibilă depunerea unei cereri de plată în condițiile în care, deși a fost 

solicitată prefinanțare, aceasta nu a fost încă primită? 

Răspuns 

Raportat la disp. art. 2, lit. b) din Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 82 / 29.11.2013, 

depunerea unei cereri de plată, la momentul în care prefinanțarea solicitată nu a fost 

încă primită, este posibilă atât timp cât sunt respectate dispozițiile citate mai sus ale 

Instrucțiunii nr.82, respectiv :” ... prefinanțarea disponibilă la nivelul fiecărui 

beneficiar/partener nu acoperă plata facturii/facturilor/documentelor care atestă 

obligațiile de plată scadente ale fiecăruia dintre aceștia". 

 

44. Sunt impozabile premiile şi subvenţiile acordate în cadrul proiectelor POSDRU? 
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Răspuns 

 

Premiile se impozitează prin reținere la sursă, potrivit disp. art 77 Cod Fiscal, cu 16% 

din ceea ce depășește suma neimpozabilă de 600 lei pentru fiecare premiu primit.  

 

Subvențiile și bursele sunt neimpozabile în condițiile art. 42 lit. a) din Codul fiscal și 

a normelor metodologice aferente potrivit cărora “în categoria veniturilor 

neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 

2013", în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri, 

precum şi bursele acordate în cadrul acestui program.” 

 

45. Care este modalitatea prin care pot fi modificate prevederi ale Acordului de 

parteneriat? 

Răspuns 

În conformitate cu prevederile art. 13.2 din Acordul de parteneriat, părțile pot agrea 

modificarea acestuia prin Act adițional. În acest sens, Beneficiarul va solicita AM/OI 

responsabil modificarea Contractului de finanțare prin Act adițional, prin referire la 

Anexa 3 (Acordul de parteneriat) la Contractul de finanțare. 

 

46. Poate Beneficiarul solicita prefinanțare și pentru partener în situația în care 

partenerul nu are prevăzute achiziții în cadrul proiectului? 

Răspuns 

Da, în condițiile în care solicitarea respectă prevederile Acordului de parteneriat. 

47. Care este modalitatea de recuperare a prefinanțării transferată de către 

Beneficiar partenerilor, în cazul în care cheltuielile acestora din urmă au fost 

declarate neeligibile? 

Răspuns 

În conformitate cu prevederile art. 6, A, alin. (1) din Contractul de finanțare, modelul 

aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 2591/2013,  „Parteneriatul constituit pentru 

implementarea Proiectului şi consemnat prin Acordul de parteneriat, …, va răspunde 

în mod solidar sau individual pentru implementarea Proiectului, pentru acţiunile sau 

inacţiunile Beneficiarului sau ale fiecăruia dintre parteneri ori ale prestatorilor 

serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.”  
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În conformitate cu disp. pct. 7.3 din Acordului de parteneriat (format standard) - 

Anexa 3 la Contractul de finanțare, „În vederea recuperării sumelor acordate cu titlu 

de prefinanţare, partenerii răspund solidar  în aplicarea mecanismului de recuperare, 

stabilit de AM/OI responsabil prin contractul de finanţare.” Recuperarea sumelor 

primite de către parteneri cu titlu de prefinanțare, cheltuite de către aceștia și declarate 

ca fiind neeligibile,  va putea fi făcută direct de la aceștia, de către AM/OI responsabil 

prin aplicarea mecanismului de recuperare prevăzut de O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 

2011 modificată și completată, sau de către Beneficiar, în mod amiabil sau printr-o 

cerere înaintată instanțelor judecătorești competente, în situația în care AM/OI 

responsabil, a recuperat mai întâi de la Beneficiar, sumele datorate de către Partener. 

 

48. Poate Beneficiarul solicita AM/OI delegat modificarea Contractului de finanțare 

prin act adițional/notificare ori de câte ori este nevoie sau trebuie să aștepte 

intrarea în vigoare ale celor anterioare? 

Răspuns 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr.44/2011, Beneficiarii pot 

depune acte adiționale/notificări ori de câte ori este necesar, fără a se aștepta 

aprobarea celor anterior depuse. Excepție face situația în care conținutul unui nou act 

adițional/notificare depinde de aprobarea celor anterioare. 

  

49. Când și cum se deduce prefinațarea primită din cererile de rambursare? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu disp. art. 5, lit. B, alin. (1) din contractul de finanțare (modelul 

standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013), sumele acordate cu titlu de 

prefinanţare, virate în contul Beneficiarului, se vor recupera prin deducerea din 

fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată ulterior primirii prefinanţării sau 

aflată în proces de validare, a unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile 

validate, cu excepţia cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de 

prefinanţare rămasă de recuperat reprezintă mai puţin 20% din aceasta şi cu excepţia 

ultimei cereri de rambursare intermediară. Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de 

rambursare intermediare, AMPOSDRU/ OI POSDRU delegat va putea aplica un 

procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât 

suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa FSE, înainte de 

depunerea cererii finale de rambursare. 

 

50. În cazul în care, un expert efectuează deplasări în interesul proiectului, pentru 
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îndeplinirea sarcinilor asumate prin contractul de muncă şi fişa de post, va ponta 

în raportul de activitate şi fişa de pontaj lunară şi timpul de deplasare în 

teritoriu? 

 

Răspuns 

 

Având în vedere: 

- disp. art 111 din Codul Muncii care stipulează “timpul de muncă reprezintă orice 

perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și 

îndeplinește sarcinile și atribuțiile stabilite prin fişa postului şi contractul individual 

de muncă” și ale  

- art. 3 din Anexa la H.G. 1860/2006 cu modificările și completările ulterioare privind 

Drepturile și Obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 

localităţii, în interesul serviciului, care stipulează “executarea sarcinilor pe perioada 

delegării se consideră muncă prestată în realizarea obligaţiilor ce revin persoanei 

delegate la locul ei de muncă”,  

un expert poate ponta timpul de deplasare în teritoriu, în condițiile în care cheltuielile 

asociate sunt făcute cu respectarea principiilor unui management financiar riguros, 

având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă și cu 

respectarea condițiilor legale în ceea ce privește deplasarea. 

 

51. Cum se contractează și bugetează experții pe termen scurt care fac parte din 

comisia de examinare numită de ANC? 

 

 

Răspuns 

 

Experții care fac parte din comisia de examinare numită de ANC sunt remunerați în 

conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor. Cuantumul 

tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de membrii comisiei de examinare nu 

poate fi mai mic decât/este echivalent cu suma plătită în sistemul de plată cu ora în 

unităţile de învăţământ public, unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 

20 de ani în învăţământ. 

 

În conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții Generale 2013, experţii 

pe termen scurt, deci inclusiv experții care fac parte din comisia de examinare numită 

de ANC, pot lucra în cadrul proiectului sub următoarele forme: 

- angajați pe bază de contract de muncă/raport de serviciu – decontare la capitalul 

bugetar Resurse umane (salarii); 

- angajați în baza prevederilor Codului civil (art. 1766 C. civil – art. 1771 C. civ., sau 

art. 1851 C. civ. - art. 1880 C. civ.) – decontare la capitalul bugetar Resurse umane 
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(onorarii) 

- externalizaţi pe baza unui contract de prestări servicii (subcontractare) – în 

conformitate cu legislația aplicabilă privind achizițiile efectuate în cadrul proiectului. 

 

Conform prevederilor aceluiași document, o persoană care a fost angajată ca expert pe 

termen scurt poate fi reangajată în cadrul proiectului cu condiția notificării ca expert 

pe termen lung, cu excepţia membrilor nominalizaţi în comisiile de examinare în 

conformitate cu prevederile legislative aplicabile. 

 

52. Partenerul transnațional este obligat să deschidă cont în România în lei? 

 

Răspuns 

 

Partenerul, persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene care nu are un cont deschis la o instituţie de credit din România va putea 

primi sumele aferente prefinanțării/ rambursării într-un cont deschis pe numele său la 

o instituţie de credit din străinătate, în conformitate cu disp. art.36 (7) din Norma 

metodologică de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009. 

 

53. Este obligatorie păstrarea procentului de 5% în mod egal pentru cererile de 

prefinanțare? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu art.15 (1) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor OUG 

nr. 64/2009, prefinanţarea se acordă în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cel puţin două tranşe, iar prima tranşă de prefinanţare se acordă în cotă 

de maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului (art.16 (1) din normele citate). 

Sumele aferente fiecărui partener sunt virate de lider în cuantumul aferent procentelor 

de împărțire a prefinanțării agreate prin Acordul de parteneriat. 

 

54. Se va rambursa TVA-ul eligibil în condițiile în care în Bugetul proiectului nu a 

fost menționată suma la Valoarea TVA nedeductibilă estimată? 

 

Răspuns 

 

Da, conform Instrucțiunii AM POSDRU 99/2014, art.5, alin. 1, punctul 9 "Valoare 

TVA nedeductibilă estimată" nu reprezintă linie bugetară, iar TVA este cuprins în 

valorile fiecărei sublinii bugetare corespunzătoare.  

 

55. Pentru determinarea încadrării remunerației unui expert în plafoanele maxime 

de referinţă ale cheltuielilor cu personalul se ia în considerare experiență 
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generală sau specifică? 

 

Răspuns 

 

Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2013 nu face această distincție, ci se referă la 

"experiența profesională". În conformitate cu disp. art. 4, Legea 200/2004,  experienţa 

profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală a unei profesii într-un stat 

membru al U.E. sau al S.E.E sau în Confederaţia Elveţiană. Astfel, se va lua în 

considerație experiența totală a expertului în cadrul calificării sale profesionale 

relevante și nu experiența pe o funcție/poziție similară/asemănătoare celei din proiect. 

 

56. Ce documente include Cererea de Rambursare conform Instrucţiunilor în 

vigoare? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 73/2013, completată și 

modificată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 87/2014, se vor depune pe suport de 

hârtie, în 2 exemplare în original, semnate și stampilate: 

- Anexa 1 (I 73) – Cererea de rambursare;  

- Anexa 2 (I 73) – Evidența cheltuielilor generată de AW;  

- Anexa 3 (I 73) – Raportul Tehnico-Financiar;  

- Raportul auditorului financiar;  

- Anexa 5 (I 87) – Lista experților;  

- Declarația pe proprie răspundere privind conformitatea suportului electronic 

(Anexa 19 din I 87). 

 

În format electronic:  

Formularele de Grup Ţintă (Anexa 1 din I 46) şi documentele privind apartenenţa la 

grupul ţintă pentru persoanele nou introduse în grupul ţintă din perioada de raportare - 

scanate în format PDF min 150 dpi; 

Anexa 4 - formularul de identificare financiară - din I 73 numai la prima cerere de 

rambursare - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 5 din I87- lista experţilor - scan PDF min 150 dpi; 

Pentru fiecare expert pontat în perioada de raportare (completate conform pevederilor 

Instrucţiunii 62): 

Anexa 6 din I 73 - raport de activitate individual - format Word cu hyperlink-uri;  

Anexa 6 din I 73 - scan PDF min 150 dpi;  

Anexa 7 din I 73 - fişa de pontaj - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 9 din I 73 - lista locaţiilor de implementare - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 10 din I 87 - planul achiziţiilor prevăzute şi efectuate în cadrul proiectului - 

scan PDF min 150 dpi; 
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Anexa 12 din I 73 - lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de 

achiziţii publice solicitate la rambursare în perioada de raportare - scan PDF min 150 

dpi; 

Anexa 13 din I 73 - lista comisioanelor bancare - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 15 din I 73 - declaraţie privind veridicitatea datelor introduse în sistemul 

Actionweb privind grupul ţintă - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 16 din I 73 - declaraţie pe proprie răspundere privind amortizarea - dacă este 

cazul - scan PDF min 150 dpi; 

Pentru fiecare cheltuială din eşantionul generat de sistemul Actionweb, documentele 

justificative conform Anexei 17 din I 73 - organizate pe foldere individuale conţinând 

numărul de identificare al cheltuielii returnat de sistemul Actionweb la introducerea 

datelor. Excepţie sunt prima şi ultima cerere de rambursare, la care se anexează 

documente pentru toate cheltuielile introduse și nu doar pentru eşantionul generat de 

sistemul Actionweb. 

Anexa 21 din I 87 - registrul grupului ţintă - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 22 din I 87 - situaţia indicatorilor - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 23 din I 87 - lista participanților care au contribuit la realizarea indicatorilor - 

format Excel cu hyperlink-uri; 

Anexa 23 din I 87 - lista participanților care au contribuit la realizarea indicatorilor - 

scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 24 din I 87 - lista documentelor suport de natură tehnică aferentă fiecărui ID de 

cheltuială din eşantionul generat de Actionweb (la prima şi ultima cerere se depun 

pentru toate cheltuielile, nu doar pentru cele din eşantionul generat) - scan PDF min 

150 dpi; 

Anexa 25 din I 87 - pentru veniturile din dobânzi aferente conturilor de prefinanţare 

beneficiar şi /sau parteneri, însoţite de extrasele de cont aferente - scan PDF min 150 

dpi; 

Anexa 26 din I 87 - Grafic estimativ depunere cereri de rambursare - scan PDF min 

150 dpi; 

Anexa 27 din I 87 - Grafic estimativ depunere cereri de plată - scan PDF min 150 dpi; 

Anexa 28 din I 87 - Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului privind nr. de 

proiecte în care este implicat ca lider de parteneriat - scan PDF min 150 dpi; 

Declaraţia privind legalitatea angajării experţilor pe proiect conform Ghidul 

Solicitantului - Condiţii Generale 2013 pct.10. 

 

57. Care sunt documentele pe care se aplică ștampila „ Solicitat rambursare FSE - 

POSDRU/Call/DMI/…ID proiect în sumă de…”? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile contractul de finanțare, art. 5 D, alin.7 (modelul 

standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013), toate documentele-suport 
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justificative aferente activităţilor derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată 

ştampila cu menţiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU Id proiect, în sumă de 

....", în vederea evitării dublei finanţări.  

 

Ștampila trebuie să fie aplicată pe toate documentele suport justificative aferente 

activităților tehnice, inclusiv liste de participanți, formularul de grup țintă, etc fără 

însă a fi completată suma. 

 

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului/ 

partenerilor cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ștampilate cu menţiunea 

"Solicitat rambursare FSE – POSDRU/call/DMI Id proiect, în sumă de . . ." în 

conformitate cu art. 6 A, alin 6. Suma care se completează în acest caz este cea 

aferentă documentului respectiv (de ex. cât din factura respectivă se solicită la 

rambursare) și nu întreaga sumă solicitată prin cererea respectivă. 

 

Beneficiarul POSDRU va crea o singură ștampilă care să conțină toate elementele 

menționate mai sus, și specificate în cele 2 articole din contractul de finanțare. 

 

58. Când și în ce condiții se acordă a doua tranșă de prefinanțare – art. 5 A alin. 4,  

din contractul de finanțare? Când se poate depune a doua Cerere de 

Prefinanţare în condiţiile în care nu s-a primit niciun răspuns la Cererea de 

Rambursare în termenii contractuali? 

 

Răspuns 

 

Contractul de finanțare, modelul standard aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 

2591/2013 reglementează modalitatea de solicitare de către beneficiar/liderul de 

parteneriat a tranșei a doua de prefinanțare (nu și acordarea acesteia de către 

autoritatea competentă). Condițiile acordării tranșei a doua de prefinanțare de către 

autoritatea competentă sunt reglementate de O.U.G 64/2009 cu modificările și 

completările următoare precum și de dispozițiile art.14 și următoarele din Normele 

metodologice din 23.03.2012 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.64/2009. 

 

Conform disp. art. 5. A, alin. (4) din modelul standard al Contractului de finanțare, 

după acordarea primei tranșe de prefinanțare în cuantum de maxim 5% din valoarea 

totală eligibilă a Proiectului, cea de-a doua tranșă de prefinanțare, în cuantum de 

maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului va putea fi solicitată în termen de 

10 (zece) zile de la autorizarea şi plata unei/unor cereri de rambursare care cuprinde 

cheltuieli validate în valoare de minimum 60% din valoarea primei tranşe de 

prefinanţare, dar nu mai târziu de 3 (trei) luni de la data primirii acesteia.  

 

Termenul de 10 (zece) zile se calculează luând în calcul data la care AMPOSDRU a 
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efectuat plata cererii de rambursare și nu de la momentul primirii sumei în contul 

Beneficiarului, iar la calculul procentului de 60% specificat mai sus sunt luate în 

considerare valorile tuturor eventualelor cereri de rambursare autorizate și plătite de 

către AMPOSDRU ! 

 

Beneficiarul/liderul de parteneriat rămâne obligat să depună cererea pentru acordarea 

tranșei a doua de prefinanțare, în termen de maxim 3 (trei) luni de la primirea primei 

tranșe de prefinanțare, chiar și în situația în care nu s-au efectuat de către 

AMPOSDRU (din orice motiv) plăți în sumă de minim 60% din valoarea primei 

tranșe de prefinanțare. 

 

59. Dacă nu a fost depusă declarație de TVA pentru perioada corespunzătoare 

cheltuielilor incluse în cererea de rambursare, se poate obține Certificatul 

privind nedeductibilitatea TVA și se poate solicita TVA spre rambursare? 

 

Răspuns 

 

În situația în care, solicitantul Certificatului privind nedeductibilitatea TVA, potrivit 

disp.art.153 din Codul fiscal, are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, 

în conformitate cu disp. punctului 15.1 lit. c) din Ordinul MFP nr. 33 din 11.01.2012, 

aceasta va putea obține Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente 

cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare. Pentru aceasta, organul de inspecție 

fiscal competent, va proceda la verificarea includerii în sfera de aplicare a TVA, a 

operațiunilor înscrise în declarația solicitantului în cazul în care pentru operaţiunile 

respective nu a fost încă depus un decont de TVA sau operaţiunile nu au fost înscrise 

în deconturile de TVA depuse. 

Astfel, este posibilă obținerea Certificatului privind nedeductibilitatea TVA aferente 

cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, și în ceea ce privește facturile pentru 

care TVA este nedeductibilă și care nu au fost încă cuprinse într-un decont de TVA. 

 

60. Sunt cheltuielile cu subvențiile eligibile doar pentru persoanele fără venituri? 

 

Răspuns 

 

Nu există o reglementare care să limiteze acordarea subvențiilor exclusiv persoanelor 

fără venituri. În conformitate cu prevederile Ordinului comun MFP și MMFPS nr. 

1117/2170/2010 cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate eligibile 

subvenţiile pentru persoanele din grupul ţintă al proiectului. Acestea se acordă în 

concordanță cu procedurile/metodologiile întocmite în cadrul proiectului, în 

conformitate cu conținutul cererii de finanțare. De exemplu, acordarea subvenţiilor 

pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor poate fi condiționată doar de prezența 

la sesiunile de formare. 
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61. Subvențiile pentru participanții la programele de instruire se pot acorda doar pe 

perioada desfășurării cursurilor? 

 

Răspuns 

 

Conform Ordinului comun MFP și MMFPS nr. 1117/2170/2010 cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa 6, Lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 

1- 6, pct. 7, sunt eligibile mai multe tipuri de subvenții pentru persoanele aparținând 

grupului țintă.  

Dacă subvențiile se acordă persoanelor din grupul țintă pentru calitatea lor de 

participanți la programele de formare, atunci acest tip de subvenție se încadrează la 

art.7.6 din ordinul menționat și se poate acorda în una sau mai multe tranșe, pe 

perioada sau după finalizarea cursurilor, așa cum este stabilit în cadrul contractului de 

formare profesională sau a altor documente elaborate în cadrul proiectului.  

Sintagma "Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării 

cursurilor" din ordinul menționat precizează faptul că subvenția este aferentă 

perioadei în care membrii grupului țintă au participat la cursuri și faptul că aceasta s-a 

acordat având în vedere calitatea lor de cursanți și nu reprezintă o condiționare 

temporală. 

  

62. Dacă un șomer se angajează în timpul derulării cursurilor poate continua și 

finaliza programul de instruire și poate primi subvenție? 

 

Răspuns 

 

Dacă pe perioada implementării proiectului (în timpul participării la măsurile acordate 

prin proiect), un membru al grupului țintă își modifică statutul (persoana nu mai are 

calitatea de "șomer"), acesta are dreptul să continue și să finalizeze programul de 

instruire, urmând a fi contorizat la indicatorii proiectului privind persoanele 

instruite/certificate, după caz, atâta timp cât nu există un abandon sau o retragere din 

partea sa.  

 

După angajare însă, persoana care și-a schimbat statutul din șomer în angajat, nu mai 

poate beneficia de noi măsuri/servicii ale proiectului adresate șomerilor. 

 

Subvențiile, dacă sunt definite în proiect ca subvenții legate de calitatea de participant 

la curs (Ordinul comun MFP și MMFPS nr. 1117/2170/2010 cu modificările și 

completările ulterioare, Anexa 6, art. 7.6), pot fi plătite în totalitate întrucât sunt 

indisolubil legate de desfășurarea cursurilor la care persoana participă integral. 

Subvenția nu este, în acest caz, o măsură separată/o activitate în sine, ci este o 

cheltuială adiacentă cursului. 
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În situația în care subvențiile sunt legate de calitatea de șomer (Ordinul comun MFP și 

MMFPS nr. 1117/2170/2010 cu modificările și completările ulterioare, Anexa 6, art. 

7.4), plata acestora pentru perioada de după angajarea persoanei nu mai este posibilă. 

Subvenția se va acorda proporțional cu perioada în care persoana a participat la curs și 

a avut calitatea de “șomer”. 

 

63. În ce condiții pot fi membri ai grupului țintă persoane de alte cetățenii? 

 

Răspuns 

 

Condițiile de eligibilitate ale membrilor grupului țintă sunt precizate în fiecare din 

Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice și sunt diferite pentru fiecare cerere de 

propuneri de proiecte și specifice diferitelor axe și domenii majore de intervenție. În 

general, în cererile de propuneri de proiecte din cadrul axelor 1-6, grupul ţintă eligibil 

include numai cetăţeni ai statelor membre UE cu domiciliul sau reședinţa legală în 

România. 

 

Cetățenii altor țări nu sunt excluși apriori din grupul țintă al proiectelor ci trebuie să 

îndeplinească aceleași criterii (domiciliu în regiunea/regiunile eligibile, statut social, 

gen, etc) la fel ca şi ceilalți membri ai grupului țintă care sunt cetățeni români. 

 

64. Experții din echipa de proiect, care se încadrează în categoriile de grup țintă 

eligibile ale proiectului, pot beneficia de activitățile acestuia? 

 

Experții din echipa de management a proiectului nu pot face parte din grupul ţintă al 

aceluiași proiect.  

Experții care implementează activitățile proiectului nu pot face parte simultan și din 

echipa de implementare și din grupul țintă.  

 

65. Persoanele care dețin un anumit nivel de calificare pot participa doar la 

programe de calificare de nivel superior? 

 

Răspuns 

 

Nivelul de calificare se analizează în strictă legătură cu Clasificarea Ocupațiilor din 

România (codul COR), pentru fiecare ocupație în parte și nu la modul general. 

Documentul care precizează nivelul/nivelurile de calificare în cadrul fiecărei ocupații 

este "Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu 

certificate de calificare" și este actualizat periodic prin Ordine comune ale 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și 

Ministerului Educației Naționale. 
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Persoanele care dețin un Certificat de Calificare Profesională sau o Diplomă/Certificat 

de Absolvire (inclusiv situațiile reglementate de Ordinul Comun M.E.C. - M.M.S.S. 

nr. 3228/2002), în cadrul unei ocupații clasificate conform COR, conform 

"Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu 

certificate de calificare": 

 

 pot participa la cursuri de calificare din cadrul aceleiași ocupații clasificate 

conform COR doar pentru un nivel superior celui deținut sau 

 pot participa la orice cursuri de calificare profesională, indiferent de nivel, în 

cadrul oricărei alte ocupații clasificate conform COR pentru care nu dețin un 

Certificat de Calificare sau alt document de atestare al calificării. 

 

Absența unei calificări în cadrul unei ocupații se declară de către persoanele din 

Grupul Țintă inclusiv prin declarație pe proprie răspundere. 

 

 

66. Care este modalitatea de justificare a realizării activității de informare a 

participanților și a realizării indicatorilor aferenți ? 

 

Răspuns 

 

Este necesar să se facă distincție între activitățile de informare ale persoanelor deja 

recrutate în grupul țintă (de exemplu, activitățile de informare profesională, parte a 

măsurilor active de combatere a șomajului) și informarea publică privind proiectul în 

general, oportunitățile oferite de acesta în vederea recrutării grupului țintă. În primul 

caz este obligatorie existența Formularului de Grup Țintă, în a doua situație este 

suficient orice document care să reflecte transmiterea informației către persoanele 

vizate (centralizator cu semnături, fișă de luare la cunoștință, confirmări de primire în 

cazul campaniilor de publicitate poștală etc.).  

 

Doar în situația în care, prin proiect s-a asumat ca indicator “Participanți la campanii 

de informare și conștientizare”, ID 118 și 373 conform Ghidului Indicatorilor 

POSDRU, versiune actualizată în februarie 2014, motivat de faptul că îndeplinirea 

unui indicator este certificată prin introducerea datelor de identificare ale persoanelor 

din grupul țintă în Actionweb, beneficiarul va trebui să dețină Formulare de Grup 

Țintă pentru acele persoane, pentru a putea completa datele solicitate de fișierul 

Excel, Anexa 10 Actionweb. 

 

În situația în care există necorelări între informațiile din cererea de finanțare (ex. 

număr de participanți la campanii de informare și conștientizare mai mare decât 

numărul persoanelor din grupul țintă propriu-zis al proiectului (situație în care grupul 
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țintă se recrutează dintr-un grup de persoane mai larg (potențial) în urma unor 

campanii publice pe scară largă), se recomandă inițierea unui act adițional care să 

coreleze aceste date și să clarifice situația indicatorilor. 

 

67. Pe ce bază se distribuie fluturaşii realizaţi în cadrul unui proiect, în vederea 

promovării acestuia? Care este documentul justificativ pentru distribuirea 

fluturașilor, pliantelor sau afișelor? 

 

Răspuns 

 

Materialele destinate informării publice (materialele de publicitate ale proiectului) se 

distribuie fără a fi necesare documente de primire sau semnături din partea 

persoanelor care le primesc, la fel ca şi în cazul anunțurilor din ziare unde nu sunt 

necesare numele și datele de identificare ale fiecărui cititor. Fluturașii și leaflet-urile 

pot fi, de altfel, distribuiți în cutii poștale, fără contact direct cu persoanele care le vor 

primi. De asemenea, fluturașii pot fi distribuiți în locuri publice, fără a fi necesară 

strângerea de semnături de primire. 

Documentele justificative pentru acest tip de activitate pot fi rapoartele de activitate 

descriptive ale persoanelor responsabile de distribuirea materialelor și/sau documente 

de predare-primire (de ex. proces verbal) în situația în care un număr de fluturași sunt 

distribuiți publicului prin intermediul unor instituții (primării, biserică etc.). Pentru 

afișe se pot anexa fotografii ale acestora la locul de afișare. 

 

68. Care este data includerii unei persoane în grupul ţintă?  

 

Răspuns 

 

Data includerii unei persoane în grupul țintă este data recrutării acesteia, și, implicit, a 

semnării pe proprie răspundere a Formularului de Grup Țintă. Acest moment poate să 

coincidă cu includerea persoanei într-o activitate sau poate fi independent de aceasta. 

Data intrării unei persoane în grupul țintă nu este neapărat data primirii primului 

serviciu/participării la prima activitate în cadrul proiectului și nici data la care s-au 

emis/primit documentele justificative privind statutul persoanei. 

 

69. Cum se înregistrează persoanele din grupul țintă după etapa de recrutare în 

cazul în care nu mai participă la activitățile proiectului?  

Ex: În situația în care un membru al grupului țintă a participat la selecție, a fost 

selectat, dar nu a venit la sesiunile de consiliere și nici la activitățile de formare, 

se completează în A10, Actionweb cu “abandon”? 

 

Răspuns 
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O persoană poate fi raportată ca membru al grupului țintă în fișierul Excel, Anexa 10, 

Actionweb doar dacă a primit cel puțin un serviciu în cadrul proiectului și nu la 

momentul recrutării/selecției acestuia. Doar atunci pot fi completate datele necesare 

pentru a include persoana respectivă în fișierul Excel, Anexa 10, Actionweb. O 

persoană care nu a participat la nici o activitate în cadrul proiectului nu va fi introdusă 

în sistemul Actionweb. 

 

Odată inclusă o persoană în grupul țintă, modalitățile de ieșire din grupul țintă sunt 

„abandonul” sau „finalizarea proiectului” (și nu doar finalizarea unei anumite 

activități). În lipsa unui document de retragere din grupul țintă, semnat de persoana 

recrutată, care să certifice abandonul, aceasta va rămâne în grupul țintă eligibil până la 

finalizarea proiectului. 

 

70. Care este semnificația indicatorilor "Persoane care au beneficiat de 

consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa 

activă" și "Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare"? 

Ce se înțelege prin sintagma "au participat activ la cursuri ulterioare"? 

 

Răspuns 

 

Indicatorul de rezultat “Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au 

continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă” reprezintă numărul 

persoanelor care urmează o formă de educație organizată prin învățământul secundar 

sau terțiar universitar sau non-universitar, un program de ucenicie sau care sunt tineri 

absolvenți aflați la primul loc de muncă și care și-au continuat studiile ca urmare a 

serviciilor de consiliere, orientare și îndrumare desfășurate în cadrul proiectelor 

destinate sprijinirii tranziției de la școală la viața activă. 

 

Indicatorul “ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare“ 

reprezintă raportul procentual dintre elevii şi/sau studenţii care urmează o formă de 

educaţie organizată prin învăţământul secundar sau terţiar care au obţinut un loc de 

muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare şi numărul total al persoanelor 

asistate în cadrul proiectului în tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Prin "cursuri 

ulterioare" nu se înțelege participarea în continuare la activitățile aceluiași program 

de instruire la care este înscris elevul/studentul, ci alte cursuri la care s-au înscris, în 

urma sprijinului primit prin proiect, elevii/studenții, după absolvirea studiilor curente, 

completându-și astfel pregătirea profesională.  

 

71. Poate fi considerată dublă finanțare situația în care sunt solicitate spre decontare 

cheltuieli cu formarea profesională pentru o persoană care a mai 
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participat/absolvit un curs similar de formare profesională într-un alt proiect 

FSE? 

 

Răspuns 

 

Luând în considerare prevederile Regulamentului CE nr. 1605/2002, art. 111/ 

Regulamentului CE nr. 966/ 2012, art. 129, ”Aceleiași acțiuni i se poate atribui un 

singur grant alocat de la buget în favoarea aceluiași beneficiar” și prevederile 

Regulamentului CE nr. 1083/2006, art. 54, ”o cheltuială cofinanțată din Fonduri 

[Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

Coeziune] nu va primi asistență din partea unui alt instrument financiar comunitar”, 

un Beneficiar nu poate primi o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau 

comunitare în cadrul proiectul pe care îl implementează pentru activităţile ce vizează 

persoane care fac parte din grupul ţintă, dacă pentru aceste persoane și pentru aceleași 

activități, cheltuiala a fost acoperită deja print-un alt proiect. În acest sens, o persoană 

din grupul țintă nu poate participa la cursuri similare cu cele la care a mai participat în 

cadrul unui alt proiect finanțat din FSE. 

 

72. În situația în care o persoană a deținut statutul de membru al grupului țintă în 

cadrul unui proiect finanțat din FSE în altă țară membră a UE, poate aceasta 

participa ca membru în grupul țintă într-un proiect finanțat prin POSDRU în 

România? 

 

Răspuns 

 

Conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1605/2002, art. 111/ Regulamentului 

CE nr. 966/ 2012, art. 129 și prevederilor Regulamentului CE nr. 1083/2006, art. 54, 

în cazul în care cursurile/activitățile sunt similare, atunci persoanele din grupul țintă 

nu pot să beneficieze din nou de aceleași activități, deși într-un alt stat membru, 

întrucât cheltuiala cu participarea sa a fost deja acoperită print-un alt proiect finanțat 

din bugetul FSE. 

 

73. Cum se poate evita dubla finanțare a cheltuielilor cu persoane din grupul țintă? 

 

Răspuns 

 

Fiecare beneficiar va stabili o metodologie în cadrul Proiectului cu privire la condițiile 

și modalitățile de identificare a persoanelor eligibile în vederea includerii în grupul 

țintă, urmărind inclusiv evitarea plății unei cheltuieli, pentru o activitate similară, 

acoperită deja din fonduri publice naţionale sau comunitare. 

 

74. Ce se întâmplă în situația în care un membru al grupului țintă a semnat o 
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declarație pe proprie răspundere conform căreia nu a mai beneficiat de un curs 

similar și, ulterior finalizării cursului, se dovedește că declarația a fost dată în 

fals?  
 

Răspuns 

 

Dacă un membru al grupului țintă a dat o declarație pe propria răspundere că nu a mai 

participat la un curs similar/pentru obținerea de competențe similare și se constată 

ulterior că declarația a fost dată în fals, atunci participantul (membru în grupul țintă) 

va răspunde potrivit dispozițiilor Codului Penal. 

În cazul în care se constată că persoana a participat de două ori la același tip de curs și 

a dat o declarație în fals, AM/OI POSDRU delegat poate să considere cheltuiala 

respectivă ca neeligibilă, iar Beneficiarul poate să obțină cheltuielile reprezentând 

contravaloarea cursului de la participant printr-o solicitare amiabilă sau prin instanță 

(art.292, Cod penal - falsul în declarații). 

 

75. Grupul țintă al unui proiect aflat în perioada de sustenabilitate poate fi și grup 

țintă al unui nou proiect în implementare? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1605/2002, art. 111/ 

Regulamentului CE nr. 966/ 2012, art. 129 și cu prevederile Regulamentului CE nr. 

1083/2006, art. 54, în cazul în care grupul țintă beneficiază de activități similare, 

atunci cheltuiala acoperită deja print-un alt proiect finanțat din bugetul FSE nu este o 

cheltuială eligibilă. 

Însă, persoanele, care au mai participat în cadrul grupului țintă al unui proiect 

încheiat, pot participa în cadrul unui nou proiect dacă serviciul/pachetul de servicii 

primite în cadrul acestuia reprezintă valoare adăugată față de pachetul de servicii 

primit prin proiectul inițial (ex. dobândirea unei noi calificări prin participarea la un 

alt curs de calificare în altă ocupație sau a unui nivel superior de calificare, noi 

pachete de măsuri active pentru combaterea șomajului etc).  

 

76. Când se poate utiliza Declarația semnată pe proprie răspundere a persoanei 

vizate pentru a demonstra apartenența la grupul țintă eligibil? 

 

Răspuns 

 

Includerea în cuprinsul Ghidurilor Solicitantului–Condiții Specifice aferente anumitor 

D.M.I. (spre exemplu GS CS aferente DMI 5.1 sau DMI 5.2) a sintagmei “Dovada 

apartenenței la grupul țintă se va putea face inclusiv prin declarație semnată pe 

proprie răspundere” trebuie interpretată în sensul că, declarația semnată pe proprie 
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răspundere este suficientă în toate situațiile în care, conform art.2 din Instrucțiunea 

AM POSDRU nr. 46, nu este solicitată în mod explicit, nici în Ghidul Solicitantului, 

nici în Instrucțiuni AM POSDRU, obligativitatea prezentării unui anumit document 

doveditor pentru certificarea apartenenței persoanei la o anumită categorie eligibilă de 

grup țintă. 

 

77. Cum se face înregistrarea ca operator de date cu caracter personal de către un 

beneficiar/partener? 

 

Răspuns 

 

Persoanele juridice care efectuează prelucrări de date cu caracter personal ca urmare a 

implementării unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile trebuie să 

notifice acest lucru Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, modificată și completată. 

Având în vedere și legislația specifică ce reglementează condițiile acordării și 

finanțării acestor proiecte, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal recomandă completarea a două formulare de notificare, 

după cum urmează: 

1) unul pentru prelucrările efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri 

europene nerambursabile, întrucât datele cu caracter personal sunt utilizate 

strict pe durata derulării fiecărui proiect, până în momentul îndeplinirii tuturor 

obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare; 

2) unul pentru prelucrările efectuate în vederea realizării obiectului de activitate, 

întrucât datele cu caracter personal sunt utilizate pe perioada în care persoana 

vizată beneficiază de serviciile oferite de operator;  

Nu trebuie completat formularul de notificare în cazul în care prelucrările de date 

efectuate intră sub incidența Deciziei nr. 90/2006 și a Deciziei nr. 100/2007, care 

stabilesc situațiile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter 

personal. 

 

78. Este permisă angajarea în proiect a experților Beneficiarului la un Partener și 

invers? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POSDRU nr.47/2011, nu este permis 

ca activitățile ce revin liderului de parteneriat să fie desfășurate de către experții 

Partenerilor sau vice-versa, respectiv rolurile și responsabilitățile ce revin fiecărui 

Partener vor fi îndeplinite cu resurse umane proprii și/sau prin externalizare. 

 

Aceasta presupune că Beneficiarul nu poate folosi (voluntar) resursele umane ale 
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partenerului pentru activitățile proprii din proiect (și invers). 

 

Totuși, această prevedere nu exclude cumulul de funcții, adică posibilitatea ca un 

expert să lucreze pentru Beneficiar și Partener în același timp, fie pe poziții diferite, 

fie pe o poziție în proiect la unul dintre ei și în cadrul activității obișnuite a 

organizației pentru celălalt. 

 

79. Care este modalitatea de justificare a activității experților în cadrul proiectului 

(rezultate/materiale elaborate/ livrabile) ? 

 

Răspuns 

 

Justificarea activității individuale a experților din echipa de management și din echipa 

de implementare se efectuează prin realizarea de rapoarte de activitate lunare. 

Rapoartele sunt întocmite conform prevederilor Instrucțiunii AM POSDRU nr. 62, pe 

formatul din Anexa 6 la Instrucțiunea nr. 73, precum și cele ale Ghidului 

Solicitantului Condiții Generale.  

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2013, cap. 3.2, pag. 25, livrabilele 

proiectului sunt realizate efectiv de echipa de implementare. 

 

În rapoartele de activitate, experții vor prezenta rezultatele muncii lor în cadrul 

proiectului, materialele întocmite și livrabilele, dacă acestea există. Pentru a putea fi 

recunoscut ca livrabil elaborat de expert, documentul trebuie să fie asumat (să poarte 

numele, semnătura, precum și elemente care să identifice perioada în care s-a realizat 

acel livrabil și cărui partener îi aparține). Materialele și livrabilele vor fi enumerate și 

se vor insera hyperlink-uri către documentele corespunzătoare. Documentele atașate 

cu hyperlink se vor organiza în cadrul CD/DVD, care conține raportul pe 

activități/subactivități, după caz. 

 

Rapoartele de activitate individuale se vor anexa electronic, atât în format word cât și 

în format scanat, după ce au fost anterior semnate. 

 

80. Este obligatorie completarea raportului lunar de activitate și a fișei lunare de 

pontaj de către personalul administrativ și auxiliar? 

 

Răspuns 

 

Nu. Conform Instrucțiunii AM POSDRU nr. 62, art. 1, personalul administrativ și 

auxiliar nu completează Raport lunar de activitate și nici Fișa lunară de pontaj. 

 

81. Experții externalizați completează raport de activitate lunar? 
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Răspuns 

 

Da. Conform notei de subsol a Anexei 6 (Raport de Activitate) la Instrucțiunea AM 

POSDRU nr.73 și Anexei 18 la aceeași instrucțiune, și experții subcontractați 

întocmesc rapoarte de activitate  

Aceste rapoarte se întocmesc lunar, pentru fiecare dintre activitățile 

externalizate/subcontractate, și se completează de către reprezentantul legal al 

contractorului, responsabil de acele activităţi, sau de către PFA, după caz. 

 

82. Se pot face modificări contractuale prin notificări sau acte adiționale înainte de 

ridicarea clauzei suspensive? 

 

Răspuns 

 

Da. Beneficiarii pot depune acte adiţionale şi notificări în perioada cuprinsă între 

momentul semnării contractelor de finanţare şi momentul îndeplinirii clauzei 

suspensive, iar aceste modificări vor intra în vigoare (conform prevederilor 

contractuale cu privire la modul lor de operare) inclusiv anterior ridicării clauzei 

suspensive. 

În cazul în care clauza nu este îndeplinită, contractul se anulează, inclusiv cu toate 

modificările făcute până la decizia de neîndeplinire a clauzei. 

 

83. Când intră în vigoare o Notificare înregistrată la AM/OI/OIR dacă nu s-au 

solicitat clarificări Beneficiarului? 

 

Răspuns 

 

Notificarea intră în vigoare în termen de 11 zile calendaristice calculate de la data 

înregistrării acesteia (art.11 - contractul de finanțare, modelul standard aprobat prin 

Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013). 

De ex.: Dacă nu au fost solicitate clarificări de către AM/OI/OIR, o notificare 

înregistrată la data de 03 noiembrie va intra în vigoare la data de 14 noiembrie. 

 

84. Este obligatorie prospectarea pieţei și în cazul achiziției directe? 

 

Răspuns 

 

În vederea estimării valorii pentru achiziția directă, achizitorul are obligaţia de a 

calcula şi însuma toate sumele plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără 

taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în 

care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau 

majorări ale valorii contractului. Astfel, estimarea valorii pentru plata achiziției se va 
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realiza prin calcularea prețurilor existente pe piață a bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

care fac obiectul achiziției, în vederea asigurării eficienței utilizării fondurilor 

respective. 

În vederea estimării valorii achiziției directe, conform reglementărilor în vigoare, nu 

este necesară prezentarea unui număr de oferte sau prospectarea pieței, achizitorul 

având posibilitatea să facă estimarea prin orice metodă dorește (analiza pieței, 

solicitare de oferte, raportare la proiecte anterioare, potrivit unei proceduri interne 

etc.). 

În cazul achiziției directe, realizate conform Ordinului MFE nr. 1120/2013, 

documentele obligatorii sunt: nota de determinare a valorii estimate, documente 

justificative (ex. comandă, bon fiscal, factură, contract, etc.) și documente care 

dovedesc îndeplinirea contractului (ex.: PV de recepție/furnizare, PV de predare-

primire etc.), în timp ce OUG 34/2006 statuează că achiziția directă se realizează pe 

bază de document justificativ. 

 

85. Care este legislația aplicabilă achizițiilor derulate de partenerul transnațional? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat, în vederea realizării 

achizițiilor aferente proiectului, partenerii au obligația aplicării prevederilor 

condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte 

organisme abilitate.  

 

Contractul de finanțare, modelul standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 

2591/2013, prevede în art. 6 A (10) că beneficiarul şi fiecare partener au obligaţia de a 

respecta prevederile instrucţiunilor şi deciziilor emise de AMPOSDRU referitoare la 

achiziţionarea de bunuri, servicii ori execuţia de lucrări, doar în cazul în care 

Beneficiarul şi/sau partenerii nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei 

naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice. 

 

Astfel, deși nu există o prevedere specială în acest caz, achizițiile derulate de 

partenerul transnațional vor fi realizate potrivit legislației din statul unde este înființat 

acesta, având în vedere și locul de derulare al activităților partenerului transnațional. 

Respectiv, dacă activitățile proiectului aferente partenerului transnațional se derulează 

în țara sa de origine, atunci acesta va aplica legislația din această țară pentru realizarea 

achizițiilor, iar, în situația în care activitățile proiectului aferente partenerului 

transnațional se derulează în România (aici avem în vedere situația în care partenerul 

transnațional este înregistrat în România), atunci se va aplica legislația stabilită prin 

instrucțiuni/decizii emise de AMPOSDRU. 

 

86.  Elaborarea raportului de activitate şi a fişei de pontaj poate fi raportată ca ore 
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lucrate în cadrul Raportului de activitate lunar, și dacă da, în cadrul cărei 

activități? 

 

Răspuns 

 

Conform Instrucțiunii AM POSDRU nr. 62, numărul de ore prestate de un expert se 

raportează cumulat pentru fiecare activitate a proiectului desfășurată. Activitățile sunt 

cele prezente în graficul de activități al proiectului. 

Din acest punct de vedere, al raportării cumulate pe activități, defalcarea și precizarea 

numărului de ore necesare întocmirii raportului individual al expertului nu este cerută 

de Instrucțiunea 62. Conform notelor de subsol, coloana “Activitate prestată” 

menționează pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract, 

iar coloana „Nr. de ore lucrate” totalizează numărul de ore alocate pentru execuția 

activității în luna de raportare. 

 

Raportarea activității nu este o activitate în sine, separată, în sensul înțelegerii noțiunii 

de "activitate în cadrul proiectului" și a cerințelor Instrucțiunii 62. Întocmirea de 

rapoarte de activitate este în mod indisolubil legată de activitatea din graficul de 

activități în care expertul este implicat, astfel, orele petrecute pentru realizarea 

raportului individual fac parte din aceeași activitate și ar trebui raportate cumulat cu 

celelalte ore din cadrul activității, fără detaliere. Prin urmare, experții pot participa la 

activități comune cu ceilalți colegi, de exemplu la ședințele de lucru în care participă 

și experți din echipa de management și experți din echipa de implementare, fiecare 

raportând întâlnirea în cadrul activității (conform graficului de activități) în care este 

implicat conform contractului de muncă și fișei postului. 

 

87. Câte conturi bancare trebuie să fie deschise pentru implementarea unui proiect 

cofinanțat prin POSDRU? 

 

Răspuns 

 

În conformitate cu prevederile art. 38 din Normele Metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă aprobate prin Hotărârea nr. 218/2012 cu modificările și completările 

ulterioare, beneficiarii, instituții publice (prevăzuți la art. 5 și 6 din O.U.G 64/2009 cu 

modificările și completările ulterioare) vor gestiona sumele primite din prefinanțare și 

rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în scopul implementării proiectelor prin 

conturi deschise în sistemul Trezoreriei Statului. Beneficiarii privați pot opta pentru 

deschiderea conturilor în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale. 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 (2) din Normele Metodologice menționate mai 
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sus, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul are obligaţia deschiderii 

unui cont de disponibilităţi în vederea primirii de la autoritatea de management atât a 

sumelor aferente prefinanţării, cât şi a celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile 

efectuate.  

 

Conform prevederilor art. 39 (9) din aceleași Norme Metodologice, în cazul 

proiectelor implementate în parteneriat, contul de disponibilităţi care se deschide pe 

numele liderului parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului 

(conform prevederilor art. 36 alin. (2)), este 50.14.01 "Disponibil aferent proiectelor 

derulate în parteneriat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare". 

 

Conform alineatelor (5) și (6) ale articolului 36 din Normele Metodologice 

menționate, aceste sume (sumele conform prevederilor art. 36 alin. (2)) sunt virate de 

către lider  

• în conturile de disponibilităţi proprii şi/sau  

• în conturile de disponibilităţi ale partenerilor deschise la Trezoreria 

Statului/instituţii de credit din România şi/sau  

• în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 

stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de 

identificare fiscală propriu şi/sau al partenerilor, la unităţile Trezoreriei Statului prin 

care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

• conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare 

fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale prin bugetele cărora sunt finanţate 

proiectele respective, în cazul liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de 

entităţi finanţate integral din bugetele locale. 

 

În cazul în care încasarea sumelor care trebuiau virate de lider nu s-a efectuat, 

partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât liderului, cât şi autorităţii 

de management, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării. 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 (4) din Normele Metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă aprobate prin Hotărârea nr. 218/2012 cu modificările și completările 

ulterioare, sumele necesare desfăşurării activităţilor proprii în cadrul proiectului sunt 

gestionate de lider şi parteneri prin: 

a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinanţării cu 

respectarea prevederilor art. 16 alin. (6)-(9); 

b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri şi cheltuieli sau 

conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39.  
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Astfel, pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii privați, în conformitate 

cu art. 16 (6) din Normele Metodologice precizate, au obligaţia să deschidă un cont 

dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente 

proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de 

sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat. 

 

În concluzie, instituțiile publice (beneficiarii prevăzuţi la art. 5 şi 6 din Ordonanţă) 

vor gestiona sumele primite din prefinanţare și din rambursarea cheltuielilor eligibile 

efectuate prin conturi deschise în sistemul Trezoreriei Statului, în conformitate cu 

prevederile art. 38 şi 39 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora, aprobate prin HG 218/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Beneficiarii și partenerii, alții decât instituțiile publice, vor utiliza fiecare un cont 

dedicat exclusiv pentru gestionarea prefinanţării (în sistemul Trezoreriei Statului sau 

la o bancă comercială) și un cont de rambursare (în sistemul Trezoreriei Statului sau 

la o bancă comercială). 

 

În cazul accesării mecanismului Cererii de plată, Autoritatea de management virează 

beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile într-un cont distinct de disponibil 

deschis pe numele acestuia la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului (art 17 ^5 (2) 

O.U.G nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare). Unităţile Trezoreriei 

Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul 

amintit în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al 

instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice 

finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau în contul de disponibilităţi pe care 

beneficiarii privați au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza 

căreia sunt înregistraţi fiscal. În cazul mecanismului Cererii de plată sumele se 

gestionează doar prin Trezoreria Statului. 

 

88. Cum se aplică cele 2 plafoane, zilnic și respectiv lunar, precizate în Ghidul 

Condiţii Generale, în situația unui expert din echipa de implementare, angajat în 

proiect cu CIM, care lucrează cu program flexibil, respectiv un număr de 

ore/lună distribuite inegal? 

 

Răspuns 

 

Conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2013, secțiunea 3.1.4. Plafoanele 
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maxime de referinţă ale cheltuielilor cu personalul, pentru experții din echipa de 

implementare (naționali sau internaționali), care lucrează cu normă parţială de timp, 

având orele de program repartizate flexibil și inegal, se va aplica pragul zilnic pentru 

un program de lucru mai mic de 96 ore inclusiv (reprezentând echivalentul a 12 

norme întregi de câte 8 ore fiecare) și pragul lunar pentru un program de lucru care 

depășește 96 ore în total, indiferent de modul în care sunt repartizate și pontate în 

proiect orele lucrate, dar cu respectarea unui număr maxim de 12 ore lucrate pe zi, 

respectiv 60 ore maximum pe săptămână. 

 

Plafonul maxim cuprinde atât sumele plătite angajaţilor (salariul net) cât şi 

contribuţiile angajatului, fără a include însă contribuţiile angajatorului. Astfel, valorile 

salariale maxime lunare sau zilnice pe proiect, pe persoană pot include valorile  

precizate în secţiunea 3.1.4. la care se adaugă contribuţia angajatorului. 

 

89. Care sunt documentele justificative necesare pentru decontarea cheltuielilor cu 

combustibilul pentru autoturismele proprii ale beneficiarului/partenerului 

utilizate în vederea desfășurării activității pe proiect? 

 

Răspuns 

 

În cazul deplasării cu autoturismul de serviciu, în conformitate cu Anexa 18 la 

Instrucțiunea AM POSDRU nr. 73, decontarea cheltuielilor cu transportul experților 

implicați în implementarea proiectului se va efectua pe baza următoarelor documente 

justificative: 

 B.C.F.-uri cu înscrierea pe verso a numărului de înmatriculare a 

autoturismului și a persoanei care efectuează deplasarea; 

 foaie de parcurs pentru transport rutier de persoane (foaia de parcurs trebuie să 

cuprindă cel puțin următoarele informații: vehicul utilizat, scopul şi locul 

deplasării, număr km parcurşi, contorizați în conformitate cu procedura internă 

a organizației (de ex. utilizarea unui site martor), norma de consum carburant 

pe kilometru parcurs; 

În conformitate cu Ordinul comun MFP și MMFPS nr. 1117/2170/2010 cu 

modificările și completările ulterioare, art. 9) alin a) şi (v), pentru 

beneficiarii/partenerii privați se decontează maximum 7,5 litri combustibil/100 

km; 

 centralizatorul consumului lunar de combustibil sau FAZ
1
 (Fișa activității 

zilnice pentru autovehiculul respectiv), din care să rezulte efectuarea 

deplasărilor în cadrul proiectului;  

 ordinul de deplasare completat de către expertul care efectuează deplasarea, în 

conformitate cu prevederile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele 

financiar-contabile. 

 

                                                           
1
 FAZ este necesar pentru centralizarea foilor de parcurs 
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90. În cazul deplasărilor în interesul proiectului, efectuate de către membrii echipei 

de management/implementare cu autovehicule personale, ce cheltuieli pot fi 

decontate acestora și pe baza căror documentele justificative? 

 

Răspuns 

 

Membrii echipei de management/implementare pot efectua deplasări pentru 

îndeplinirea sarcinilor asumate prin contractul de muncă și fișa postului în cadrul 

proiectului cu autovehiculele proprii, în baza semnării unui contract de comodat.  

 

Documentele justificative pentru decontarea combustibilului sunt: 

 bon fiscal de combustibil, cu înscrierea pe verso a numărului de înmatriculare 

a autoturismului și a persoanei care efectuează deplasarea; 

 foaie de parcurs, completată corespunzător şi corelată cu informațiile din 

Ordinul de deplasare al expertului; în conformitate cu Ordinul comun MFP și 

MMFPS nr. 1117/2170/2010 cu modificările și completările ulterioare, art. 9) 

a) (v), pentru beneficiarii/partenerii privați se poate deconta maximum 7,5 litri 

combustibil/100 km; 

 centralizatorul privind consumul lunar de carburant al autovehiculului pentru 

efectuarea deplasărilor în interesul proiectului; 

 ordinul de deplasare completat în conformitate cu prevederile OMFP 

nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile. 

 

În cazul în care contractul de comodat menționează decontarea anumitor cheltuieli de 

reparații sau întreținere ale vehiculului comodat la un anumit nr. de km parcurși în 

interesul proiectului, comodantul (proprietarul autovehiculului), pe baza foilor de 

parcurs lunare și a centralizatoarelor lunare de consum al autovehiculului comodat, 

poate solicita decontarea acestor cheltuieli. Pentru aceste cheltuieli, comodantul va 

înainta Beneficiarului/partenerului (comodatarul autovehiculului), referatul de 

necesitate însoțit de devizul și factura de întreținere/reparații. 

 

91. Sunt eligibile cheltuielile de catering pentru personalul propriu care primește 

diurnă?  

 

Răspuns 

 

Cheltuielile de catering pentru personalul propriu care primește diurnă nu sunt 

eligibile întrucât scopul diurnei este de acoperire a cheltuielilor cu hrană și alte 

cheltuieli diverse, cu excepția cheltuielilor de cazare. 

În situația în care se asigură catering și pentru personalul propriu, atunci nu se va mai 

acorda, pentru acea perioadă, diurnă. 
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92. Plafonul pentru cheltuielile de chirie menționat în Ordinul comun MFP și 

MMFPS nr. 1117/2170/2010 cu modificările și completările ulterioare se aplică și 

pentru închirieri punctuale, de ex. o conferință de 1 zi? 

 

Răspuns 

 

Plafonul maxim eligibil de 75 lei/mp/lună, specificat în Anexa nr. 6, Lista 

cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1- 6, din ordinul menționat, art. 6.1, 

punctul (2), nu se aplică la închirieri de spații pentru activități care se desfășoară 

punctual, pe perioade limitate (de ordinul zilelor), ca de ex. conferințe de 

lansare/închidere proiect, workshop-uri. Plafonul menționat pentru închirierea de 

sedii, spații are în vedere activități care se desfășoară pe o durată mai mare de o lună 

calendaristică. 

 

 

 

 


