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Lista celor mai relevante întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte de grant cu
termen limită de depunere 10 decembrie 2010/în momentul epuizării alocării regionale
1. În cadrul apelului de proiecte 5.1 pe regiunea Vest sunt eligibili solicitanti care nu sunt din
regiunea Vest, dar activitatile proiectului vor fi derulate in regiunea Vest, impreuna cu
parteneri din regiunea Vest?
R. Conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale secţiunea 3.1.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi
partenerilor, pag 11: „Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită (persoană juridică,
exclusiv Persoană Fizică Autorizată sau întreprindere individuală, ori echivalent) în România, conform
legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică desemnată ca fiind
eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte şi în
conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a POSDRU.”
Conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice secţiunea 4.1 Grupul ţintă eligibil: „În
cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant, grupul ţintă al proiectelor este eligibil dacă
este format din persoane care au domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Vest (judeţele Timiş, Arad,
Hunedoara, Caraş-Severin) şi aparţin uneia din categoriile următoare […]”
Conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice secţiunea 4.2 Activităţi eligibile: „În cadrul
acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi desfăşurate în Regiunea
Vest […]”.
De asemenea, conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale secţiunea 1.1. Definiţii:
”Regiunea principală de derulare a activităţilor proiectului – câmp din cadrul cererii de finanţare pentru
proiecte strategice aferente DMI 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3, în care solicitantul nominalizează o regiune din
România, din cele în care are loc implementarea proiectului, ca principală. În această regiune va
exista cel puţin o locaţie fixă pentru derularea activităţilor proiectului. Solicitantul va depune cererea
de finanţare la OI responsabil din regiunea pe care a stabilit-o ca principală.”
Prin urmare, sunt eligibili solicitanţi care nu sunt din regiunea Vest, atâta timp cât se
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru grupul ţintă şi activităţi.
2. Subventiile pentru participanti sint plafonate la ce sumă maximă? Suma este maximă pentru
fiecare cursant în parte, sau în medie pe cursant? Ex. pot să dau premiu 1 singur
videoproiector la cel mai bun cursant din seria de training a lunii?
R. Ghidul nu stipulează plafoane de referinţă pentru subvenţii/premii. Conform Manualului
Beneficiarului (document cu caracter orientativ) în procesul de verificare a cheltuielilor se pot solicita
următoarele documente justificative care stau la baza efectuării plăţii pentru subvenţii/premii: decizia
conducătorului instituţiei abilitate privind acordarea subvenţiei, dosarul de solicitare a subvenţiei sau
contractul încheiat, procesul verbal de analiză a dosarului, lista subvenţiilor acordate, graficul
desfăşurării cursurilor şi lista de prezenţă la cursuri, borderou de plată a subvenţiilor purtând
semnăturile beneficiarilor subvenţiilor, etc.
Necesitatea subvenţiei trebuie justificată iar valoarea, mărimea acesteia trebuie stabilită în
conformitate cu regulile unui management financiar sănătos.
Conform Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului
finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013, art 1. (f): subvenţii (ajutoare,
premii) – suport acordat de către beneficiar grupului ţintă eligibil, sub formă financiară sau în natură.
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3. Ce se poate plăti din banii din prefinanţarea de 30%? Se pot plăti şi cheltuilie neeligibile
(inclusiv TVA nedeductibil)?
R. Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale
către un Beneficiar, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale, în baza unui contract de
finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management/Organismul intermediar responsbail,
în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectului.
Conform Modelului de contract de finanţare de tip grant pentru POSDRU aprobat prin Ordinul
nr. 1.143/18 august 2010: „Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor din
cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu prevederile
eventualelor acte adiţionale/notifivări ulterioare.”
Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice august 2010, secţiunea 2.3 Contribuţia
solicitantului: „Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare
derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării
proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.”
Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale august 2010 secţiunea 4.3 Completarea
bugetului cererii de finanţare: „AMPOSDRU poate restitui TVA plătită în cadrul proiectului, de către
Beneficiarii/Partenerii prevăzuţi la art.15 din OUG. Nr.64/2009, cu modificările şi completările
ulterioare. În acest sens, solicitanţii şi/sau partenerii acestora care se încadrează în prevederile OUG
nr.64/2009, vor include valoarea TVA nedeductibilă la capitolul bugetar - TVA nedeductibil estimat.”
4. O asociatie ONG , non profit, umanitară, scopuri sociale, caritabile, este eligibilă pentru
POSDRU 5.1?
R. Conform Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice august 2010 secţiunea 4.3. Solicitanţi şi
parteneri eligibili: ONG-urile (conform OG 26/2000 cu modificările si completările ulterioare), inclusiv
asociaţiile profesionale sunt o categorie de beneficiari eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte.
Solicitanţii şi partenerii acestora trebuie de asemenea să respecte regulile generale de
eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, capitolul 3.1.
În calitate de beneficiar, veţi avea responsabilitatea finală pentru managementul proiectului,
indiferent dacă depuneţi o cerere de finanţare fără parteneri sau în parteneriat.

