LISTĂ ÎNTREBĂRI/RĂSPUNSURI
TRIMESTRUL I 2011
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
DMI 6.2 Îmbunatăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
DMI 6.3 Promovarea egalitaţii de şanse pe piaţa muncii
Î: Conform ordinului 1117/17 august 2010 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor, la sectiunea cheltuieli administrative se poate plati o persoana care se
ocupa de arhivarea documentelor proiectului?
R: In conformitate cu prevederile ordinului 1117/17 august 2010, in cadrul capitolului
bugetar Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administratie pot fi incluse cheltuieli cu
salariile si contributiile aferente (angajat si angajator) pentru pesonalul administrativ si
auxiliar in care se incadreaza si personalul cu atributii de arhivare, decontarea facandu-se
proportional cu timpul alocat acestei activitati pe proiect.
Î: Se poate intocmi act aditional la acordul de parteneriat, prin care sa se schimbe
procentele privind repartizarea prefinantarii, astfel incat fiecare partener sa poata
primi prefinanatarea?
R: In situatia descrisă este necesar depunerea la OIR POS DRU SV OLTENIA a unui act
aditional la contractul de finantare privind încheierea între partenerii din cadrul proiectului
a unui act aditional la acordul de parteneriat pentru modificarea procentelor prefinanţării
(conform Instructiunii nr. 37). Conditiile acordării prefinantarii şi tipurile de beneficiari care
pot solicita prefinanatare sunt precizate in Art. 5 – din cadrul Notificării emise urmare a
deciziei DG AM POS DRU nr.53. Prefinanatarea se repartizează între parteneri
corespunzător cu procentul pe care îl reprezintă cheltuielile eligibile angajate la nivelul
fiecarui partener din total cheltuieli eligibile /proiect.
Î: La ce linie se pot încadra cheltuielile cu BCF-urile pentru combustibil, la linia
Transport de persoane (personal propriu) sau la Cheltuieli indirecte, linia materiale
consumabile?

R: Având în vedere prevederile Ordinului nr.1117 din 17/08/2010 pentru stabilirea regulilor
de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul
operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aceste cheltuieli se
încadreaza, la Capitolul Resurse umane (Transport pentru personal propriu), dacă maşina
este a instituitiei sau închiriată în numele institutiei şi este folosită de echipa de
management
Î: Există un formular standard sau o declaratie tip prin care persoanele din grupul
tinta să mentioneze că nu mai beneficiază de o alta forma de formare într-un alt
proiect POSDRU.
R: Nu există un formular tip prin care să se mentioneze că persoanele din grupul ţintă nu
mai beneficiaza de o alta forma de formare prin proiecte POSDRU, dar echipa de
management va crea un asemenea formular ce va fi complet de grupul ţintă.
I: Cum trebuie transmise documnetele ce au rezultat într-o activitatea din proiect,
scanate sau listate?
R: La prima cerere de rambursare, se atasează copii semnate, cu mentiunea „conform cu
originalul” după toate documentele suport justificative. Facturile vor purta ştampila
„Solicitat rambursare FSE-POS-DRU-ID proiect”. La acestea se atasează raportul
auditorului financiar. Documentele vor fi transmise la OIR atat în format de hartie cât şi în
format electronic, scanate pe CD.
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