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DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angaja Ńi pentru promovarea adaptabilit ăŃii 
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea m ăsurilor active de ocupare 
DMI 6.2 Îmbun ătăŃirea accesului şi a particip ării grupurilor vulnerabile pe pia Ńa muncii 
DMI 6.3 Promovarea egalit ăŃii de şanse pe pia Ńa muncii 
 
MODIFICARE CONTRACT 
 
1. Urmare faptului c ă întrunim toate condi Ńiile prev ăzute de lege, în sensul încadr ării în 
categoria beneficiarilor prev ăzuŃi la art. 15 lit. g  din OUG 64/2009, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare 
g) societăŃi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională şi care 
desfăşoară activităŃi scutite de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, conform 
prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
vă rugăm să ne prezenta Ńi punctul dumneavoastr ă de vedere aferent propunerii de 
modificare a contractului de finan Ńare prin încheierea unui act adi Ńional pentru 
restituirea contravalorii TVA pl ătite aferente cheltuielilor eligibile. 
  
Daca beneficiarul se încadrează in prevederile art. 15 pct. g) din OUG 64/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, atunci valoarea TVA-ului aferentă cheltuielilor eligibile se poate 
restitui de către Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, prin Autoritatea de 
Management POSDRU. În vederea restituirii contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor 
eligibile trebuie întocmit un act adi Ńional  la contractul de finanŃare conform InstrucŃiunii emise 
de AMPOSDRU pentru plata contravalorii TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 
 
 



RAPORTARE, PREFINANłARE ŞI RAMBURSARE, ELIGIBILITATE CHELTUIELI 
 
2. Referitor la cap. 6 "Total cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administra Ńie" unde 
avem prinse cheltuieli cu secretarii administrativi  si arhivari, daca ace ştia nu pot fi 
externaliza Ńi prin notificare, se aproba externalizarea acestor  posturi prin act adi Ńional? 
Ce solu Ńii am avea? 
 
Personalul administrativ şi/sau personalul auxiliar (a se vedea semnificaŃiile descrise la art. 1 
pct. g) si h) din Ordinul comun nr. 1117/2170/2010 MMFPS si MFP)  pot fi angajaŃi cu contract 
de muncă/raport de serviciu şi/sau cu contract civil de prestări servicii în baza Codului Civil 
(pentru o perioadă de până la 6 luni consecutive). Anumite servicii suport pentru activităŃile 
principale ale proiectului pot fi externalizate pe baza unui contract de prestări servicii încheiat 
cu respectarea legislaŃiei în vigoare sau a instrucŃiunilor AMPOSDRU privind achiziŃiile publice. 
Cheltuielile aferente acestor servicii suport se  regăsesc la pct. 8 din Anexa 6 la Ordinul comun 
nr. 1117/2170/2010 MMFPS si MFP si se referă la: servicii de arhivare, servicii de 
administrare cl ădiri (inclusiv cur ăŃenie), servicii de medicina muncii .  În consecinŃă 
şoferul şi secretarul/secretara pot fi angajaŃi în cadrul proiectului doar cu contract de 
muncă/raport de serviciu sau cu contract civil (pentru o perioadă de până la 6 luni 
consecutive). 
Plata personalului administrativ  si/sau auxiliar se fundamentează în bugetul proiectului la 
Capitolul bugetar Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraŃie cu excepŃia auditului 
externalizat care se fundamentează la Capitolul bugetar Alte tipuri de costuri. 
 
 
3.Vă rug ăm să ne sprijini Ńi în a clarifica urm ătorul aspect legat de plata salariilor 
personalului administrativ(proiect depus pe cererea  de propuneri de proiecte nr. 97): 
  
Exista  o reglementare privind un plafon maxim admi s pe ora pentru plata personalului 
administrativ implicat in proiect? 
Ghidul Solicitantului -condi Ńii generale  2009 prevede plafoane maximale  pentru managerul 
de proiect, experŃi cât şi pentru personalul administrativ, secretariat şi auxiliar  pentru 
proiecte de grant şi proiecte strategice.  
Pentru personalul administrativ/auxiliar veŃi stabili salariile în raport cu rolul fiecăruia în 
realizarea serviciilor suport la activităŃile principale ale proiectului. 
În calitate de solicitant aŃi propus în buget, pentru resursele umane, inclusiv personalul auxiliar 
şi/sau administrativ, cheltuieli pe care le puteŃi susŃine în perioada de implementare a 
proiectului si în conformitate cu legislaŃia naŃională aplicabilă pentru salarizarea personalului 
implicat în proiect. 
 
4.Va rugam sa ne preciza Ńi daca putem înscrie in grupul Ńinta o persoana cu domiciliul 
stabil in alt ă regiune de dezvoltare (Bra şov), dar cu viza de flotant in Ia şi(regiunea Nord-
Est). 
 
Persoanele cu viza de flotant în judeŃul Iaşi care îndeplinesc condiŃiile prevăzute în Ghidul 
Solicitantului şi în cererea de finanŃare pot face parte din grupul Ńintă eligibil. 
 



5.Va rugam sa ne preciza Ńi daca o adeverin Ńa emisa de angajator in acest sens este 
suficienta pentru a demonstra noul statut de angaja t al unui fost beneficiar al 
proiectului nostru? 
 
Pentru a demonstra statutul de angajat pe piaŃa muncii se pot ataşa ca documente justificative: 
copie după contractul de muncă pe care să se regăsească numărul de înregistrare în Registrul 
electronic de evidenŃă a salariaŃilor – REVISAL sau adeverinŃă emisă de angajator pe care să 
se specifice şi numărul de înregistrare din REVISAL. 
 
 
6.În cadrul proiectului se deruleaz ă un Concurs de planuri de afaceri pentru absolven Ńii 
cursurilor de formare organizate şi absolvite de c ătre cursan Ńi. 
Din momentul lans ării concursului şi pân ă în momentul premierii câ ştig ătorilor exist ă 
un interval de timp semnificativ de una sau mai mul te luni de zile. 
În acest interval, o parte din concuren Ńi, beneficiari ai proiectului pot s ă-şi schimbe 
statutul pe pia Ńa muncii, respectiv s ă îşi găsească un loc de munc ă sau să-şi deschid ă 
propria afacere. Cheltuielile cu premiul unui concu rent aflat în situa Ńia de mai sus sunt 
eligibile? 
 
ModalităŃile de înscriere, participare şi premiere a participanŃilor la concursul de planuri de 
afaceri sunt/vor fi prevăzute în Regulamentul de concurs  stabilit de organizatori, adică de 
beneficiar si/sau parteneri. Se vor considera eligibile cheltuielile cu premiile care se acorda in 
conformitate cu Regulamentului de concurs stabilit, cererea de finanŃare şi cu respectarea 
legislaŃiei în vigoare. 
 
 
ACTIONWEB 
 
7.Va rugam sa ne comunica Ńi care sunt procedurile de schimbare a parolei de p e contul 
Action Web? 
 
Se accesează “Recuperare parola" din meniul din stânga înainte de a introduce user-ul si 
parola in ActionWeb. Se solicita introducerea user-ului si a adresei de mail. Se generează o 
noua parola care vă este trimisa pe adresa de mail. 

 
 


