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OMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
OMI 3.2 Formare ,i sprijin pentru intreprinderi ,i angajati pentru promovarea
adaptabilitati i
OMI 5.1 Oezvoltarea ,i implementarea masurilor active de ocupare
OMI 6.2 imbunatatirea accesului ,i participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
OMI 6.3 Promovarea egalitatii de ,anse pe piata muncii
i:Contul de disponibilitati pentru parteneriatul creat, deschis pe numele liderului de
parteneriat in conformitate cu Art. 32 al. 2.din ORDINUL 2.548/2009, va fi folosit atat
pentru primirea prefinantarii, cat si a rambursarii cheltuielilor eligibile si TVA ? Este
suficient un singur cont de disponibilitati pentru parteneriatul creat sau trebuie deschise
conturi distincte pentru prefinantare, rambursare cheltuieli eligibile si rambursare TVA ?
R:Avand in vedere ca in contractu I de finantare nerambursabila se prevede deschiderea a
doua conturi speciale de proiect, prefinantare l1i rambursare cheltuieli/TVA, beneficiarul l1i
partenerii vor deschide aceste doua conturi pentru platile efectuate in cadrul proiectului.
Dupa primirea sumelor in contul de prefinantare veti efectua viramente cu prefinantarea
care parteneri, cu sumele mentionate in acordul de parteneriat l1ii anexa B2 la cererea de
prefinantare. Acel1tia vor primi prefinantarea in conturile lor de prefinantare deschise
special pentru proiect. Beneficiarul va inl1tiinta OIR in termen de 3 zile lucratoare cu privire
la efectuarea viramentului. Acelal1i circuit este valabil l1ipentru sumele primite in contul de
rambursare, cu exceptia instiintarii OIR.
i:Categoriile de Beneficiari reprezentand persoane juridice de drept privat fara scop
patrimonial care opteaza pentru deschiderea de conturi la institutii bancare sunt obligate
sa aiba conturi proprii distincte pentru prefinantare l1i respectiv pentru rambursarea
cheltuielilor?

i:Pentru a putea efectua plati Tnainte de primirea prefinantarii, Beneficiaru/Partenerul are
obligatia de a transfera sumele necesare efectuarii cheltuielilor eligibile Tncontul propriu de
proiect (pentru rambursare) sau poate efectua plati direct din contul curent (altul decat
contul de proiect) ?
R:Conform c1auzei contractuale art.9 A alin 5, platile efectuate exclusiv pentru proiect se
vor efectua din conturile speciale deschise (prefinantare sau rambursare). Chiar daca se
vor efectua plati din surse proprii, pana la primirea prefinantarii, se recomanda ca aceste
sume sa fie depuse Tnunul din conturile speciale deschise pentru proiect.
i:Platile reprezentand TVA aferent cheltuielilor eligibile pot fi efectuate din contul curent al
Beneficiaruluil Partenerului (altul dacat contul de proiect) ?
R:Platile reprezentand contravaloarea TVA se pot efectua din contul de prefinantare (din
prefinantarea primita Tncepand cu momentul primirii acesteia) sau din contul curent.
Specificam, ca nu acelal?i lucru este valabil pentru contul de rambursare. In concluzie va
recomandam sa efectuati platile TVA-ului din contul curent alorganizatiei.
A

i:Contributia proprie la bugetul proiectului trebuie transferata Tncontul de proiect Tnaintede
a fi cheltuita, sau poate fi cheltuita din contul curent?
R:Recomandam ca l?icontributia proprie sa fie depusa Tnconturile speciale ale proiectului.
i:Ce documente justificative trebuie sa steala baza recuperarii din contul de proiect, (Tn
momentul Tncare AMPOSDRU vireaza prefinantarealrambursarea), a sumelor cheltuite Tn
avans de catre Beneficiar/Partener Tnaintede Tncasarea prefinantarii/rambursarii ?
R:in momentul depunerii cererii de rambursare se va atal?a la aceasta ordinul de plata cu,
care s-a efectuat retragerea, extrasul de cont (pentru contul special de proiect) l?i 0 nota
justificativa Tncare sa se explice situatia l?isuma retrasa.
i:Daca Tn grupul tinta exista persoane care au mai beneficiat de cursuri finantate din
fonduri europene Tncadrul altor proiecte, dar Tnalt domeniu decat cel furnizat de proiectul
nostru, acestea mai pot beneficia de cursurile organizate de institutia noastra?
R:Persoanele din aceasta categorie (respectiv persoane care au participat anterior la
cursuri de formare profesionala finantate din fonduri europene - cursuri diferite decat cele
organizate Tn proiect ) pot fi selectate pentru a face parte din grupul tinta al proiectului Tn
conditiile Tncare corespund cerintelor din Ghidul Solicitantului l?i descrierii din cererea de
finantare.
,
i:o parte a grupului tinta poate participa la mai multe cursuri Tncadrul proiectului ?
R:Ghidul Solicitantului nu interzice participarea persoanelor la mai multe cursuri de
formare profesionala organizate Tncadrul aceluial?i proiect.

