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 „Ghidul practic al ocupării”
Contract POSDRU/128/5.1/G/125209

Anexa 1 la Metodologie
NOTĂ DE FUNDAMENTARE (METODOLOGIE) PRIVIND CRITERIILE
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR ŞI A PREMIILOR DE EXCELENŢĂ
persoanelor participante la programul din domeniul măsurilor active de ocupare
desfăşurat în cadrul proiectului: „Ghidul practic al ocupării”,
Contract de finanţare: POSDRU/128/5.1/G/125209
PREAMBUL
În cadrul contractului de finanţare POSDRU/128/5.1/G/125209, cofinanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. în calitate de beneficiar,
asigură pentru participanţii la activitatea de formare profesională acordarea de
subvenţii şi premii de excelenţă candidaţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
din prezenta metodologie.
Subvenţiile şi premiile de excelenţă 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 minim 219 beneficiari care participă la
cursurile de formare profesională continuă şi le finalizează cu certificat de
absolvire:
2. Premii de excelenţă în cuantum de 1400 lei pentru beneficiarii care finalizează
cursurile de formare profesională continuă pe locul 1, 2, 3. Ierarhia se va stabili
ca medie generală de finalizare a cursurilor obţinută în urma notărilor la
probele practice şi teoretice parcurse, dar nu mai mică de 8 (opt), corelate cu
prezenţa la sesiunile de formare şi nivelul de implicare în rezolvarea sarcinilor
trasate;
3. Premii pentru angajare în cuantum de 1300 lei pentru primii 22 beneficiari din
categoria şomeri şi persoane inactive care se angajează cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată, program integral, în termen de şase luni de la
obţinerea certificării profesionale din proiect.
Pentru subvenţiile și premiile acordate, vor fi respectate toate prevederile legale în
vigoare la data acordării lor privitoare la impozitarea acestora în înțelesul impozitului
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pe venit, conform prevederilor Legii 571/2003 Codul Fiscal, cu toate modificările și
completările ulterioare.
Subvenţiile pentru cursurile de formare profesionala se acordă fiecărui participant la
cursurile de formare profesională continuă, cu respectarea criteriilor de acordare.
Subvențiile se acordă unui participant la curs o singură dată pe perioada proiectului.
În funcţie de condiţiile concrete din implementare numărul beneficiarilor de subvenţii
se poate modifica.
În funcţie de condiţiile concrete din implementare prezentul regulament se poate
actualiza.
CAPITOLUL I: CRITERII DE ELIGIBILITATE
CAPITOLUL I A – CRITERII DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
Pentru acordarea subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
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 S.C.
INFOTRUST-DESIGN S.R.L. (este ataşată la dosarul individual),
6. au participat la activităţile de:
a. informare şi consiliere psihoprofesională, individuală sau de grup,
b. au fost prezenţi la cursuri de formare profesională continuă,
7. au depus la dosarul de înscriere o cerere tip de acordare a subvenţiei.
8. au depus la dosarul de înscriere, după absolvirea examenului, o copie după
certificatul de absolvire CNFPA

2

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este operator prelucrare date cu caracter personal nr. 18481.

Metodologie de lucru standardizată pentru activitatea de informare şi consiliere/Ediţia III/septembrie
2014

2

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 „Ghidul practic al ocupării”
Contract POSDRU/128/5.1/G/125209

CAPITOLUL I B – CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR DE EXCELENŢĂ
Pentru acordarea premiilor de excelenţă sunt eligibile persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii:
1. fac parte din grupul ţintă al proiectului conform cerii de finanţare aprobate,
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),
2. au completat declaraţia pe propria răspundere că aparţin grupului ţintă – (este
ataşată la dosarul individual),
3. au completat declaraţia în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal 2 (este ataşată la dosarul individual),
4. au completat formularul de înregistrare a grupului ţintă pus la dispoziţie de S.C.
INFOTRUST-DESIGN S.R.L. (este ataşată la dosarul individual),
5. au parcurs cursul de formare profesională continuă, l-au absolvit şi au obţinut
locul 1,2,3 în ierarhia mediilor generale de finalizare;
Media generală de finalizare va fi media aritmetică dintre media generală
din catalogul sesiunii de instruire şi media generală a examenului de
absolvire. Media generală din catalogul sesiunii de instruire va cuprinde notele
din chestionarele de evaluare aplicate pe parcursul cursului, notele de la
aplicaţiile practice acordate in cursul sesiunilor de instruire, realizate individual
sau in grup şi nota pentru prezenţă şi implicare.
6. au depus la dosarul de înscriere, după absolvirea examenului, o copie după
certificatul de absolvire CNFPA şi o cerere tip de acordare a premiului de
excelenta.
CAPITOLUL I C – CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR DE ANGAJARE
Pentru acordarea premiilor de angajare sunt eligibile persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii:
1. fac parte din grupul ţintă al proiectului categoria şomeri sau persoane inactive,
conform cerii de finanţare aprobate,
2. au participat la sesiunile de formare acreditate şi au obţinut certificatul de
absolvire acreditat ANC;
3. au prezentat contractul de muncă pe perioadă nedeterminată, program integral,
conform normelor legale în vigoare, în termen de şase luni de la absolvirea
cursului;
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4. au adus dovada că sunt şomeri la momentul înregistrării în proiect şi completării
formularelor de înregistrare, respectiv au prezentat: carnet de şomaj în termen de
valabilitate sau adeverinţă emisă de AJOFM Tulcea - categoria şomer, sau fac
dovada că sunt persoane inactive conform Declaraţiei pe propria răspundere;
5. completează şi depun o cerere tip de acordare a premiului pentru angajare.
6. au depus un extras cu contul bancar personal;
ATENŢIE: Premiile pentru angajare se acordă doar primelor 22 de persoane ce
îndeplinesc condiţiilor anterior detaliate.
CAPITOLUL II: CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA
SUBVENŢIILOR ŞI A BURSELOR DE MERIT
CAPITOLUL II A - ACORDAREA SUBVENŢIILOR
Dosarul pentru acordarea subvenţiei va conţine:
1. cerere tip de acordare a subvenţiei furnizată de S.C. INFOTRUST-DESIGN
S.R.L.;
2. extras de cont, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar a persoanei
care solicită subvenţia din care să rezulte codul IBAN;
3. copie certificat de absolvire a cursului de formare profesională continuă;
De primirea documentelor şi îndosarierea lor va fi responsabil Asistentul de proiect
care va asigura permanenţa de serviciu în ziua primirii dosarului.
CAPITOLUL II B - ACORDAREA PREMIILOR DE EXCELENŢĂ
Dosarul pentru acordarea premiilor va conţine:
1. cerere tip de acordare a premiilor furnizată de S.C. INFOTRUST-DESIGN
S.R.L.;
2. extras de cont, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar a persoanei
care solicită premiul din care să rezulte codul IBAN;
3. Copie certificat de absolvire a cursului de formare profesională continuă;
De primirea documentelor şi îndosarierea lor va fi responsabil Asistentul de proiect
care va asigura permanenţa de serviciu în ziua primirii dosarului.
CAPITOLUL II C - ACORDAREA PREMIILOR PENTRU ANGAJARE
Dosarul pentru acordarea premiilor va conţine:
1. contractul de muncă, perioadă nedeterminată, program integral – copie
certificată conform cu originalul;
2. cerere tip de acordare a premiilor pentru angajare furnizată de S.C.
INFOTRUST-DESIGN S.R.L.;
3. un extras de cont, cu ştampila băncii, corespunzător contului bancar a
persoanei care solicită premiul din care să rezulte codul IBAN;
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De primirea documentelor şi îndosarierea lor va fi responsabil Asistentul de proiect
care va asigura permanenţa de serviciu în ziua primirii dosarului.
CAPITOLUL
III:
SELECŢIA
PERSOANELOR
PENTRU
ACORDAREA
SUBVENŢIILOR ŞI PREMIILOR
Procesul de selecţie se va desfăşura în 3 etape:
Etapa 1 - verificare eligibilităţii dosarelor (admis / respins)
Etapa 2 - acordarea subvenţiilor în ordinea de înregistrare
Etapa 3 - acordarea subvenţiilor/premiilor de excelenţă în ordinea mediilor
generale de finalizare
Etapa 4 – acordarea premiilor de angajare în ordinea depunerea contractelor de
muncă;
În cazul în care pe locul 3 în ierarhia mediilor generale de finalizare se află mai multe
persoane cu aceeași medie generală de finalizare, departajarea acestora în scopul
acordării premiului de excelenţă se va face prin susținerea de către aceste persoane a
unui test suplimentar tip chestionar, notele finale obținute fiind criteriul final de
departajare ierarhică.
CAPITOLUL IV: INFORMARE
1. Listele cu persoanele care vor primi subvenţii vor fi postate si pe pagina siteului www.proiectitd.ro
2. Listele cu persoanele care vor primi premii vor fi postate și pe pagina site-ului
www.proiectitd.ro
CAPITOLUL V: PREVEDERI FINALE
Subvenţiile şi premiile de excelenţă vor fi plătite de către S.C. INFOTRUST-DESIGN
S.R.L., beneficiarul proiectului cu titlul: „Ghidul practic al ocupării”, după verificarea şi
validarea procedurii/dosarelor subvenţii/premii, de către reprezentanţii OIR POSDRU
Sud-Est/AMPOSDRU în baza Cererilor de plată înaintate şi plata acestora în contul de
Trezorerie al proiectului conform normelor legale în vigoare, dar nu mai târziu de 12
septembrie 2015.
Plata subvenţiilor către membrii grupului ţintă se suspendă în condiţiile în care OIR
POSDRU Regiunea Sud-Est şi AM POSDRU nu plătesc sumele aferente subvenţiilor
din lipsa fondurilor sau a altor motive independente de voinţa firmei SC INFOTRUSTDESIGN SRL.
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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
actualizat
se
aplică
în
POSDRU/128/5.1/G/125209 începând cu data de 01.09.2014.
Întocmit,
Manager financiar
Eachimov Otilia

cadrul

proiectului

Avizat,
Manager proiect
Tamara Sirotencu

Metodologie de lucru standardizată pentru activitatea de informare şi consiliere/Ediţia III/septembrie
2014

6

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 „Ghidul practic al ocupării”
Contract POSDRU/128/5.1/G/125209

Anexa 2 la Metodologie

INFOTRUST-DESIGN
Numar Operator de date cu
caracter personal
18481

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 premiilor şi 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/128/5.1/G/125209, în calitate de
șomer de lungă durată/persoană inactivă/persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă şi absolvirea examenului de evaluare finală susţinut în data de

Data:
Nume şi prenume
_____________________ __

Semnătura
_______________________

Rezultat verificarea eligibilităţii cererii
Admisă
Respinsă
Se aprobă,
Manager proiect
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Anexa 3 la Metodologie

INFOTRUST-DESIGN
Numar Operator de date cu
caracter personal
18481

CERERE TIP DE ACORDARE A PREMIULUI DE EXCELENŢĂ

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 premiilor şi subvenţiilor asumată, vă rog să îmi aprobați acordarea
premiului de excelenţă în sumă de
ca urmare a participării la
cursul de
derulat în perioada
în cadrul proiectului POSDRU/128/5.1/G/125209, în
calitate de șomer de lungă durată/persoană inactivă/persoană aflată în căutarea unui
loc de muncă, curs finalizat cu clasarea pe locul
în ierarhia grupei de
formare cu media de
.

Data:
Nume şi prenume
_____________________ __

Semnătura
_______________________

Rezultat verificarea eligibilităţii cererii
Admisă
Respinsă
Se aprobă,
Manager proiect

Metodologie de lucru standardizată pentru activitatea de informare şi consiliere/Ediţia III/septembrie
2014

8

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 „Ghidul practic al ocupării”
Contract POSDRU/128/5.1/G/125209

Anexa 4 la Metodologie

INFOTRUST-DESIGN
Numar Operator de date cu
caracter personal
18481

CERERE TIP DE ACORDARE A PREMIULUI PENTRU ANGAJARE

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 premiilor şi subvenţiilor asumată, vă rog să îmi aprobați acordarea
premiului pentru participanţii şomeri şi persoane inactive care se angajează, în sumă
de
ca urmare a angajării la firma
, începând cu data de
pe perioadă nedeterminată, pe
postul de muncă
,după participarea şi obţinerea certificatului de
absolvire la cursul de
,
în
calitate
de
şomer/șomer de lungă durată/persoană inactivă.

Data:
Nume şi prenume
_____________________ __

Semnătura
_______________________

Rezultat verificarea eligibilităţii cererii
Admisă
Respinsă
Se aprobă,
Manager proiect
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