
Intrebări frecvente 
 
1.  O societate de utilitate publica de difuziune intenţionează să aplice cu un proiect pentru unul dintre apelurile DMI 3.1. nr. 92 “Fii întreprinzător” 
sau DMI 3.2. nr. 81 “Competenţe pentru competitivitate este sau nu eligibilă în cadrul acestor direcţii majore de intervenţie din cadrul Axei 
Prioritare 3.2? 
 
 R. Pentru a primi finanţare nerambursabilă din POS DRU, conform Ghidului solicitantului capitolul 4. „Criterii de eligibilitate” secţiunea 4.1 „Eligibilitatea 
solicitantului şi a partenerilor ” în calitate de solicitant trebuie să fiţi o organizaţie legal constituită în România, respectiv persoană juridică de drept public sau 
privat, cu sau fără scop patrimonial, cu sediul social în România: instituţie publică, societate comercială constituită conform Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţie ori fundaţie constituită conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu 
modificările şi completările ulterioare, organizaţii sindicale constituite conform Legii nr. 54/2003 Legea sindicatelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
patronate constituite conform Legii nr. 356/2001 Legea patronatelor, modificările şi completările ulterioare, sau instituţii de cult recunoscute conform Legii nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, alte categorii de entităţi legal constituite. 
 Puteţi depune o cerere de propunere de proiecte  strategice pe axa 3 domeniul 3.1, 3.2 dar trebuie să aveţi în vedere categorii de beneficiari eligibili, 
activităţile eligibile şi grupul ţintă eligibil. 
 
2. În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial care au aplicat în cadrul POS DRU şi care întreprind activităţi de înteres general  sau fără 
drept de deducere, nefiind obligate la înregistrarea în scopuri de TVA, se aplica prevedrile art.5, lit e) din OG 29/2007 cu privire la rambursarea 
cheltuielilor neeligibile privind taxa pe valoarea adaugată. 
   
 R. Conform prevederilor art. 5, pct 1, lit e) din Ordonanta 29/2007, rambursarea taxei pe valoarea adaugată în cadrul POS DRU se va face doar 
pentru cheltuielile eligibile directe stabilite prin contractul de finantare încheiat cu beneficiarul. Procesul de rambursare se demareaza prin completarea unei 
cereri şi depunerea acesteia împreuna cu documentele justificative la AMPOSDRU/OI. 
 Cererea de plată a taxei pe valoarea adăgată prevăzută la alin.(2) lit.a) se depune odată cu cererea de rambursare intermediară, respectiv finală, aşa cum 
este prevăzut în contractul de finanţare nerambursabilă. 
 
 
3.  Este deajuns codul CAEN (prestare de servicii: formare non-universitara), firma instituita in Romania si fara datorii la stat sa fim eligibili ca 
solicitanti pe axa 3.1, in calitate de furnizori FPC privati? Mentionez ca, firma noastra desfasoara cursuri, in special IT (tehnologie Microsoft, SAP, 
Oracle etc.) si doreste sa se implice prin aplicarea unui proiect in domeniul antreprenoriatului si managementului/business. 
 
 R. În conformitate cu art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, sunt supusi 
autorizarii numai furnizorii de formare profesionala care doresc sa elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala; 
Potrivit cu art. 3 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, pentru a se supune autorizarii, furnizorii de formare 
profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:  
- sa fie legal constituiti; 
- sa aiba prevazut in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare, activitati de formare profesionala;     
- sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare; 
- toate detaliile privind procesul de autorizare le gasiti pe siteul www.cnfpa.ro, butonul "Autorizare" 



 Totodată în viziunea OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile ulterioare, furnizor de formare profesionala  poate fi orice 
persoana juridica de drept public sau privat, care are prevazut in actul de infiintare activitati de formare profesionala (cod CAEN 8559); 
În concluzie, organizatia dumneavoastra, daca indeplineste conditiile de eligibililitate cf. OG 129/2000 cu modificările si completările ulterioare, poate depune 
o cerere de propunere de proiecte în calitate de  Furnizori autorizaţi de FPC, publici şi privaţi; 
 
 
4. La ce categorie de cheltuieli sunt incluse echipamentele didactice achizitionate pentru derularea programelor de formare profesionala (nu este 
vorba de tehnica de calcul si nici de echipamentele industriale)  
 
 R.  Pentru AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „ Promovarea 
culturii antreprenoriale” şi deasemenea pentru Pentru AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENŢIE 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”,  categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile 
pentru proiectele finanţate din Fondul Social European prin POSDRU sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de 
şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin POSDRU 2007-2013. 
 De asemenea la secţiunea 3.3.1 din Ghidul Solicitantului condiţii specifice cerere de propuneri de proiecte sunt prezentate lista categoriilor de cheltuieli 
eligibile. 
 
 
5. Dacă o instituţie publică membru al Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială, ar fi solicitant eligibil, 
care ar fi procentul reprezentand contributia solicitantului? Dar al partenerilor 
  
R.  Conform Ghidului solicitantului la Cap 3.1 Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor, in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de 
beneficiari eligibili sunt si: 
• Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru 
 In ceea ce priveste contributia proprie a solicitantului aceasta este de: 
 •15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai 
bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora; 
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; 
• 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. 
   
 De menţionat este si faptul că, dacă proiectul este propus de un grup de organizaţii partenere, solicitantul este organizaţia/instituţia promotoare care 
formulează cererea de finanţare. În funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant se stabileşte valoarea contribuţiei proprii pentru proiect, conform 
celor mai sus menţionate. 


