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Acest document cuprinde Condiţiile Specifice ale
Solicitantului pentru această Cerere de propuneri de proiecte.

Ghidului

Regulile generale privind completarea ş i transmiterea unei cereri de
finanţare în cadrul tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru
POSDRU 2007-2013 sunt prevăzute în Condiţiile Generale ale Ghidului
Solicitantului1.
Pentru a mări ş ansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie
selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia
să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest
document, precum şi în Condiţiile Generale ale Ghidului Solicitantului
(inclusiv notele de subsol) ş i că aţi înţeles toate aspectele legate de
specificul intervenţiilor finanţate din Fondul Social European prin
POSDRU 2007-2013.
De asemenea, vă recomandăm ca până la data limită de depunere a
cererilor de finanţare, să consultaţi periodic pagina de internet a
MMFPS–AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro, pentru a fi la
curent cu eventuale modificări ale Condiţiilor Specifice ale Ghidului
Solicitantului pentru această Cerere de propuneri de proiecte sau alte
comunicări şi informaţii transmise de AMPOSDRU.

IMPORTANT
Vă rugăm să reţineţi că:

TOATE cererile de finanţare nerambursabilă pentru POS DRU se
completează şi se transmit on-line în limba română.
În acest sens, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU www.fseromania.ro,
secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte”, link Actionweb.

Cererile de

Finanţare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.
Atenţie: Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finanţare
după expirarea termenului limită de transmitere on-line a cererilor de

1

Disponibil pe pagina de internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro.
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finanţare, prevăzut pentru această cerere de propuneri de proiecte, respectiv
19/06/2009 ora 16.00!
Declaraţiile (anexele 1-5 ale Cererii de Finanţare) tipărite, semnate de către
persoanele mandatate să reprezinte organizaţia solicitantă, datate şi ştampilate şi
Acordul de Parteneriat completat, semnat de către persoanele mandatate să
reprezinte organizaţia solicitantă şi a partenerilor, datat şi ştampilat vor fi primite
prin poştă sau servicii de curierat de către AMPOSDRU, la adresa România,
Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, în termen de maximum 10

zile calendaristice de la data expirării termenului limită pentru
transmiterea electronică a cererilor de finanţare, între orele 9.00-16.00.
Toate declaraţiile (anexele 1-5 ale Cererii de Finanţare) şi Acordul de Parteneriat
vor fi transmise la adresa AMPOSDRU într-un singur plic închis.
Vă rugăm să menţionaţi pe plic:
• numărul şi denumirea cererii de propuneri de proiecte în cadrul căreia aţi
transmis cererea de finanţare;
• ID-ul cererii de finanţare;
• numărul şi tipul documentelor conţinute în plic (ex. „Declaraţii nr.1-5, Acord
de parteneriat”);
• menţiunea „A nu se deschide la Registratură”.
Plicurile care nu conţin toate elementele precizate anterior vor fi respinse. Cererile
de finanţare ale căror plicuri sunt primite la registratura AMPOSDRU după expirarea
termenului limită de depunere nu vor fi incluse în etapa de evaluare.
Nu se admite transmiterea în etape a declaraţiilor (anexele 1-5 ale Cererii de
Finanţare) şi a Acordului de Parteneriat.

VĂ DORIM SUCCES!

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare
în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, în perioada 24.04 –
30.06.2009, între orele 9.00-16.00 funcţionează un birou de informare.
Întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise
prin e-mail la adresa ocupare@fseromania.ro.
Întrebările care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile
corespunzătoare, vor fi publicate periodic pe pagina de internet a AMPOSDRU,
respectiv www.fseromania.ro.
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Cererea de propuneri de proiecte
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmăresc reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective, elaborarea şi
implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocupării în rândul şomerilor tineri şi de
lungă durată, măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi
potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii, dezvoltarea şi implementarea unor
măsuri şi acţiuni transnaţionale pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice.
Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin
intermediul aplicaţiei Actionweb aflată pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv
www.fseromania.ro:
•

Până la data de

19.06.2009 ora 16.00.

Pentru această cerere de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, evaluarea
cererilor de finanţare primite se realizează după expirarea termenului limită.

1.2. Tipuri de proiecte
Proiectele strategice finanţate prin POSDRU pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt
proiectele implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial, punându-se accent pe
promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţională.
Valoarea totală a unui proiect poate fi cuprinsă între:


Echivalentul în lei a minimum 500.000 euro şi maximum 5.000.000 euro.

Durata de implementare a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între:
•

minimum 6 (şase) luni şi maximum 3 (trei) ani.
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1.3. Alocare financiară orientativă
Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este echivalentul în
lei a 70.000.000 euro, respectiv 295.666.000 lei2 din care Fondul Social European
(contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă:
•

100% 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 şi

•

91% pentru persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial,

iar contribuţia publică naţională la finanţarea acordată reprezintă:
•

0% 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 şi

•

19% pentru persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial.

În cazul în care valoarea cererilor de finanţare primite şi selectate depăşeşte alocarea financiară
pentru această cerere de propuneri de proiecte, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a utiliza fonduri
suplimentare din alocarea financiară corespunzătoare domeniului major de intervenţie.
În cazul în care alocarea financiară prevăzută nu poate fi folosită din cauza numărului redus de
cereri de finanţare selectate, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a realoca fondurile rămase către
alte cereri de propuneri de proiecte în cadrul aceluiaşi domeniu major de intervenţie.

1.4. Contribuţia solicitantului
Contribuţia solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant.
Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În
cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 contribuţia în natură nu este eligibilă.

Valoarea contribuţiei dumneavoastră în calitate de solicitant este de:
•

9% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de

2

Cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2009
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=countries&SearchField=&Period=20094&Delim=,&Language=en).
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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.

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.
Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării
proiectului, apărute în timpul implementării proiectului, vor fi suportate de către dumneavoastră
în calitate de beneficiar.

1.5. Ajutor de stat
Prezenta cerere de propuneri de proiecte strategice nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau
de minimis. Proiectele care vor intra sub incidenţa regulilor ajutorului de stat sau de minimis
depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor fi respinse.
În fiecare situaţie în care o formă de ajutor de stat, aşa cum este definit în art. 87.1 al Tratatului
CE, este implicată în realizarea unui proiect, AMPOSDRU va respecta şi va aplica condiţiile
prevăzute în Tratat şi în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87
şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
Conform art.87 alin.1 al Tratatului CE, ajutorul de stat este: „orice ajutor acordat de către un
Stat Membru sau prin resurse de stat sub orice formă care distorsionează sau ameninţă a
distorsiona competiţia prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în
măsura în care afectează schimbul între Statele Membre, şi va fi incompatibil cu piaţa comună”.
În calitate de beneficiar sunteţi responsabil pentru stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare
a proiectului şi pentru păstrarea înregistrărilor şi documentelor privind diferitele tipuri de ajutor
de stat sau de minimis primite.
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2. POSDRU 2007-2013
2.1 Axa Prioritară 5
„Promovarea măsurilor active de ocupare”
Obiectivul general al acestei axe prioritare este: facilitarea integrării pe piaţa muncii a
şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de
persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale.
Luând în considerare efectele negative ale scăderii demografice continue, ale restructurării
economice şi adaptarea la nevoile pieţei, politica de ocupare a României vizează combaterea
şomajului şi inactivităţii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ şi flexibil.
Măsurile prevăzute au o abordare pe tot parcursul vieţii, concentrându-se pe grupuri de persoane
cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii, de exemplu, tinerii şi şomerii de lungă durată. O atenţie
specială se va acorda şomajului de lungă durată, care înregistrează rate peste media UE.
Promovarea măsurilor active de ocupare şi a măsurilor preventive vor avea rezultate pozitive
asupra mentalităţii şomerilor şi a angajatorilor, în ceea ce priveşte ocuparea. Mai mult, aceasta
înseamnă înlăturarea diferitelor obstacole privind accesul pe piaţa muncii, furnizarea de servicii
de asistenţă şi consiliere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, facilităţi pentru
accesul la diferite măsuri active şi înlăturarea capcanei inactivităţii.
Măsurile active de ocupare vor include, de asemenea, programe de formare în domeniul
antreprenoriatului pentru tineri, şomerii de lungă durată şi persoanele inactive, inclusiv din zona
rurală şi agricultura de subzistenţă, dându-le posibilitatea să devină activi pe piaţa muncii, să
obţină cunoştinţele de bază privind elaborarea unui plan de afaceri, legislaţia aplicabilă, aspecte
de marketing, strategii orientate spre client etc. Odată ce devin persoane juridice, stimulentele şi
sprijinul financiar va fi furnizat în cadrul POS Creşterea Competitivităţii Economice.

2.2. Domeniu Major de Intervenţie 5.1
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Având în vedere efectele negative ale scăderii demografice continue, ale restructurării economice
şi necesitatea adaptării la cerinţele pieţei muncii, politica de ocupare a României vizează
combaterea şomajului şi inactivităţii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ
şi flexibil.
Măsurile promovate în cadrul acestui DMI au o abordare pe tot parcursul vieţii şi sunt destinate
grupurilor de persoane cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii, precum şomerii tineri, şomerii
vârstnici şi şomerii de lungă durată. O atenţie specială va fi acordată şomajului de lungă durată,
care înregistrează rate peste media UE.
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Pesoanele aflate în şomaj pentru o lungă perioadă de timp întâmpină dificultăţi în adaptarea la
cerinţele pieţei muncii moderne, au o motivaţie scăzută pentru căutarea şi menţinerea unui loc de
muncă şi, cel mai important lucru, calificările lor sunt redundante pe piaţa muncii. Măsurile
implementate pentru asistarea şomerilor de lungă durată vor conduce la prevenirea creşterii
numărului de şomeri şi vor facilita reintegrarea acestora pe piaţa muncii.
Experienţa furnizării şi implementării serviciilor de ocupare evidenţiază nevoia de a reconsidera şi
de a reorienta activităţile de până acum adresate persoanelor aflate în şomaj de lungă durată. În
acest sens, măsurile adresate acestui grup necesită o gamă de tehnici şi instrumente distincte,
luându-se în considerare aspectele variate ale şomajului – cum ar fi cel psihologic, precum
conştientizarea pierderii poziţiei sociale, sentimentul de respingere, respectul de sine scăzut.
În cadrul acestui DMI vor fi promovate intervenţiile integrate, care prevăd implementarea mai
multor activităţi eligibile, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea
carierei şi căutarea unui loc de muncă, job-cluburi, programe de formare profesională, programe
locale de ocupare în lucrări comunitare etc. Participarea grupurilor ţintă la programele de formare
profesională se va realiza numai în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de
mediere.
Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
•

Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii
unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa
muncii;

•

Reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective;

•

Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a
şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.

Proiectele pentru care se solicită finanţare în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte
trebuie să urmărească următoarele operaţiuni orientative:
•

Sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active de ocupare;

•

Elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune individualizate, furnizarea de asistenţă
pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de orientare şi formare pentru şomeri tineri şi
şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
revenite pe piaţa muncii după o perioadă de absenţă;

•

Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri şi acţiuni transnaţionale pentru promovarea
mobilităţii ocupaţionale şi geografice;

•

Măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi potenţialul de
muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii (echilibru şi diagnoza muncii);

•

Elaborarea şi implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocupării în rândul
şomerilor tineri şi de lungă durată.
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3. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că sunt aplicabile toate condiţiile specificate în
Capitolul 4 „Criterii de eligibilitate” din Condiţiile generale ale Ghidului Solicitantului.

3.1 Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:
•

Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;

•

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale;

•

Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, publici şi privaţi,
acreditaţi;

•

Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare şi Incluziune Socială;

•

MMFPS şi structuri/agenţii subordonate/coordonate de acesta;

•

Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul pieţei muncii;

•

Camere de Comerţ şi Industrie;

•

ONG-uri;

•

Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

•

Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii

•

Patronate şi organizaţii sindicale;

•

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică.

Pentru depunerea
transnaţionali.

unei

cereri

de

finanţare

puteţi

avea

parteneri

naţionali

şi/sau

Partenerii implicaţi în proiect pot fi implicaţi în următoarele aspecte:
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•

Pregătirea proiectului (partenerul a fost implicat în dezvoltarea proiectului; proiectul
este elaborat în comun);

•

Implementarea proiectului (fiecare partener implicat în această etapă este
responsabil de coordonarea anumitor activităţi din proiect şi/sau îndeplinirea anumitor
activităţi din proiect pentru atingerea rezultatelor corespondente, asigurând totodată
soluţionarea eventualelor probleme apărute în implementarea proiectului; mai mulţi

parteneri pot contribui la realizarea aceluiaşi set de activităţi; uncţiile şi activităţile
proiectului nu sunt duplicate sau realizate în paralel, ci sunt realizate în comun;
distribuire coerentă a activităţilor şi responsabilităţilor între parteneri);
•

Finanţarea proiectului (partenerii pot contribui financiar la realizarea proiectului –
asigurarea contribuţiei minime eligibile a solicitantului; există un singur buget comun
pentru proiect; există un singur cont special pentru proiect).

Pentru verificarea eligibilităţii solicitanţilor şi a partenerilor acestora se aplică următoarele
criterii:
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•

Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România.

•

Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu
DCI POS DRU şi cu Ghidul Solicitantului.

•

Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art 93 (1) şi 94 din
Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002, privind regulile financiare aplicabile
bugetului general al Comunităţilor Europene şi să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art. 93 (2) al aceluiaşi regulament;

•

Solicitantul trebuie să fie direct responsabil pentru pregătirea şi managementul
proiectului;

•

Solicitantul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi
publicitatea privind proiectul;

•

Partenerii sunt organizaţii similare categoriilor de beneficiari eligibili şi desfăşoară
activităţi relevante pentru domeniul proiectului sau demonstrează că în obiectul de
activitate al instituţiei pe care o reprezintă se află şi activitatea/activităţile din cadrul
proiectului pentru care au rol de parteneri;

•

Partenerii transnaţionali sunt organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene şi
sunt organizaţii legal constituite în ţara de origine;

•

Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară
şi operaţională. În acest sens vor fi evaluate:
•

existenţa resurselor administrative;

•

existenţa surselor de finanţare stabile pentru implementarea proiectului
(rezultatul net din bilanţul contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea
capacităţii financiare nu se aplică pentru instituţiile administraţiei
publice centrale şi locale.

3.2. Eligibilitatea proiectului
3.2.1. Activităţi eligibile
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:
•

Activităţi pentru facilitarea accesului la informaţii relevante privind piaţa muncii pentru
grupurile ţintă;

•

Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere şi
organizarea burselor de locuri de muncă, care să includă:

•

−

informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;

−

corelarea ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, inclusiv prin utilizarea TIC;

−

preselecţia candidaţilor în conformitate cu cerinţele locurilor de muncă oferite şi în
concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;

Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individulă sau în grup, care
să includă:
−

informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

−

stabilirea traseului profesional;

−

evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

−

dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă;

− instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi prezentare la
interviuri în vederea ocupării;
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•

Activităţi care conduc la consolidarea încrederii în sine şi la motivarea persoanelor în
căutarea unui loc de muncă în vederea integrării active pe piaţa muncii;

•

Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională personalizate
în funcţie de specificul grupului ţintă, incluzând aspecte privind egalitatea de şanse şi de
gen şi respectarea diversităţii;

•

Activităţi pentru stimularea mobilităţii geografice şi ocupaţionale, inclusiv prime de
încadrare/instalare;

•

Promovarea iniţiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă
durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, inclusiv campanii de
conştientizare şi informare;

•

Servicii de consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea capacităţii persoanelor
în căutarea unui loc de muncă de a se auto-organiza, inclusiv organizarea job-cluburilor,
în vederea facilitării accesului la ocupare;

•

Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă, inclusiv stimulente financiare, pentru
începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri care să includă
servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi
alte servicii de consultanţă;

•

Formare profesională, inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării
calificărilor la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea
calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare;

•

Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională şi plasare la locul de muncă,
prin implementarea planurilor individuale de acţiune, adresate în special persoanelor
ameninţate de pierderea locului de muncă şi şomerilor de lungă durată;

•

Sprijin pentru programele inovatoare, în special programele inovatoare privind
combaterea şomajului de lungă durată, şi activităţi interregionale şi transnaţionale;

•

Activităţi de acompaniere adresate şomerilor, inclusiv şomerilor de lungă durată, precum
servicii de îngrijire a persoanelor dependente de aceştia, în vederea facilitării participării
la serviciile de ocupare oferite.

3.2.2 Grup ţintă eligibil
În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte de strategice, grupul ţintă eligibil cuprinde
următoarele categorii:
•
•
•
•
•
•
•

Persoane inactive;
Persoane în căutarea unui loc de muncă;
Şomeri;
Şomeri tineri;
Şomeri peste 45 ani;
Şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi;
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala.

3.3. Eligibilitatea cheltuielilor
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.

3.3.1. Lista categoriilor de cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt
următoarele:
1. cheltuieli cu personalul:

13

•
•
•

Salarii şi asimilate acestora;
Onorarii;
Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale ş i cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii
angajaţi şi angajatori).

2. cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna:
•
•
•
•

Transport persoane (personal propriu, alte persoane);
Transport materiale şi echipamente;
Cazare;
Diurnă.

3. cheltuieli aferente managementului de proiect:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiplicare;
Traducere şi interpretare;
Servicii de sonorizare;
Prelucrare date;
Conectare la reţele informatice;
Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice;
Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;
Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic;
Abonamente la publicaţii de specialitate;
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;
Materiale consumabile;
Materiale de natura obiectelor de inventar.

4. taxe:
•
•
•
•
•

Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale
obţinute pe alte căi decât cele formale);
Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie;
Taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe;
Taxe de participare la programe de formare/educaţie.

5. cheltuieli financiare şi juridice:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prime de asigurare (imobile, bunuri şi răspundere profesională);
Cheltuieli aferente deschiderii şi gestionării contului bancar al proiectului;
Costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare;
Onorarii pentru consultanţă juridică;
Taxe notariale;
Expertize tehnice şi financiare;
Audit;
Contabilitate.

6. cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing:
•
•
•

Închiriere (locaţii, bunuri);
Amortizare active;
Rate de leasing.

7. subvenţii şi burse:
•
•
•
•
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Subvenţii pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor;
Subvenţii pentru înregistrarea drepturilor de autor;
Subvenţii pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii,
persoane cu dizabilităţi);
Premii în cadrul unor concursuri;

•
•

Burse sociale;
Burse de merit.

8. cheltuieli generale de administraţie:
•
•
•
•
•

Salarii ş i asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat ş i personalului
auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente;
Utilităţi;
Servicii de administrare a clădirilor;
Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport;
Arhivare documente.

9. cheltuieli de informare şi publicitate.
10.cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR):
•
•
•
•
•
•
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Terenuri;
Amenajări de terenuri;
Construcţii;
Instalaţii tehnice;
Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;
Alte cheltuieli pentru investiţii.

