Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „Strategia ocupării”
Contract POSDRU/183/5.1/S/151891

NOTĂ DE FUNDAMENTARE (REGULAMENT) PRIVIND CRITERIILE
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
persoanelor participante la programul din domeniul măsurilor active de ocupare
desfăşurat în cadrul proiectului: „Strategia ocupării”,
Contract de finanţare: POSDRU/183/5.1/S/151891

PREAMBUL
În cadrul contractului de finanţare POSDRU/183/5.1/S/151891, cofinanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în calitate de beneficiar,
asigură pentru participanţii la activitatea de formare profesională acordarea de
subvenţii candidaţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din prezenta
metodologie.
Subvenţiile se acordă conform ordinului 1117/2170/2010 (ordin pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operațiunilor finanțate
prin Programul operaţionale sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”,
al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1117 din 17 august 2010 şi al
Ministerului Finanţelor Publice nr. 2170 din 20 august 2010, publicat în monitorul
oficial nr. 596 din 23 august 2010)
Vor fi acordate următoarele categorii de subvenţii şi premii:
1. Subvenţii în cuantum de 1000 lei pentru 160 beneficiari care participă la
cursurile de formare profesională continuă şi le finalizează cu certificat de
absolvire
Pentru subvenţiile acordate, vor fi respectate toate prevederile legale în vigoare la
data acordării lor privitoare la impozitarea acestora în înțelesul impozitului pe venit,
conform prevederilor Legii 571/2003 Codul Fiscal, cu toate modificările și
completările ulterioare.
Subvenţiile pentru cursurile de formare profesionala se pot acorda unui participant la
cursurile de formare profesională continuă, cu respectarea criteriilor de acordare.
Subvențiile se pot acorda unui participant la curs o singură dată pe perioada
proiectului.
În funcţie de condiţiile concrete din implementare numărul beneficiarilor de subvenţii
se poate modifica.

CAPITOLUL 1 – CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDARE
SUBVENȚII
Pentru acordarea subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
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1. fac parte din grupul ţintă al proiectului conform cererii de finanţare aprobate1,
2. au complet dosarul de formare profesională cu actele care dovedesc
apartenenţa la grupul ţintă:
a. copie nelegalizată după actul de identitate,
b. copie nelegalizată după adeverinţa/diploma de studii,
c. copie nelegalizată după certificatul de naştere,
d. copie nelegalizată după certificatul de căsătorie (unde este cazul),
3. au completat declaraţia pe propria răspundere că aparţin grupului ţintă – (este
ataşată la dosarul individual),
4. au completat declaraţia în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal2 (este ataşată la dosarul individual),
5. au completat formularul de înregistrare a grupului ţintă pus la dispoziţie de
ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE (este ataşat la dosarul individual),
6. au participat la activităţile de:
a. informare şi consiliere psihoprofesională sau mediere individuală sau
de grup,
b. au fost prezenţi la cursuri de formare profesională continuă conform
metodologie Autorității Naționale Pentru Calificări
7. au depus la dosarul de înscriere o cerere tip de acordare a subvenţiei.
8. fac dovada participării și absolvirii examenului final.

CAPITOLUL II – CONȚINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA
SUBVENȚIILOR
Dosarul pentru acordarea subvenţiei va conţine:
1. cerere tip de acordare a subvenţiei furnizată de ASOCIAȚIA VALORI
DOBROGENE;
2. extras de cont, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar a persoanei
care solicită subvenţia din care să rezulte codul IBAN;
3. dovada absolvirii cursului de formare profesională continuă;

CAPITOLUL III – SELECȚIA PERSOANELOR PENTRU ACORDAREA
SUBVENȚIILOR
Procesul de selecţie se va desfăşura în 3 etape:
Etapa 1 - verificare eligibilităţii dosarelor (admis / respins)
Etapa 2 – transmiterea dosarelor către Autoritatea de management în baza
mecanismului cererilor de plată pentru verificarea conformității
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Asociația Valori Dobrogene este operator prelucrare date cu caracter personal nr.34415.
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Etapa 3 - acordarea subvenţiilor în ordinea de înregistrare în proiect și în
grupa de formare și a sumelor disponibile pentru subvenții în proiect.

CAPITOLUL IV - INFORMARE
1. Listele cu persoanele care vor primi subvenţii vor fi postate si pe pagina siteului www.strategii.asvd.ro

CAPITOLUL V – PREVEDERI FINALE
Subvenţiile vor fi plătite de către Asociația Valori Dobrogene, beneficiarul proiectului
cu titlul: „Strategia ocupării”, după verificarea şi validarea procedurii/dosarelor de
subvenţii, de către reprezentanţii OIR POSDRU Sud-Est/AMPOSDRU în baza
Actelor adiționale și a Cererilor de plată înaintate şi plata acestora în contul de
Trezorerie al proiectului conform normelor legale în vigoare, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2015.
Plata subvenţiilor către membrii grupului ţintă se suspendă în condiţiile în care OIR
POSDRU Regiunea Sud-Est şi AM POSDRU nu acceptă/nu plătesc sumele aferente
subvenţiilor din lipsa fondurilor sau a altor motive independente de voinţa Asociației
Valori Dobrogene.
Plata subvenţiilor către membrii grupului ţintă se suspendă în condiţiile în care forţa
majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării contractului de
finanţare.
În cazul încasării unor subvenţii prin încălcarea de către membrii grupului ţintă a
condiţiilor obligatorii, prin crearea unor condiţii false şi completarea/furnizarea unor
informaţii false şi necorelate cu realitatea, aceştia vor fi răspunzători în conformitate
cu reglementările Codului de procedură penală.
Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POSDRU/183/5.1/S/151891
începând cu data de 01.06.2015.
Întocmit,
Manager proiect
Sirotencu Liviu

Avizat,
Expert extern monitorizare
Tocanie I. Paul Lucian
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Anexa 1

CERERE TIP DE ACORDARE A SUBVENȚIEI
Subsemnatul/a ……………………………………………………………….., domiciliat/a
în ………………………….., str.……………………………..…., nr. ………., bl. ………,
et…….., ap. ………., posesor/oare a CI seria ........, nr. ………………, eliberată de
……..........................................,
la
data
de
………………….…….,
CNP………………………………., prin prezenta, în conformitate cu metodologia de
acordare a subvenţiilor asumată, vă rog să îmi aprobați acordarea subvenției în sumă
de
ca urmare a participării la cursul de
derulat în perioada
în cadrul proiectului POSDRU/183/5.1/S/151891, în calitate de șomer
de lungă durată/șomer /persoană aflată în căutarea unui loc de muncă şi absolvirea
examenului de evaluare finală susţinut în data de

Data:
Nume şi prenume
_____________________ __

Rezultat verificarea eligibilităţii cererii
Admisă
Respinsă
Se aprobă,
Manager proiect

Semnătura
_______________________
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