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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, tel: 3150209, fax: 3150206, e-mail: posdru@fseromania.ro

Răspunsuri la întrebările adresate de către potenţiali solicitanţi Autorităţii de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane - schema de finanţare
nerambursabilă PHARE/2006/018-147.04.02 – „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă”

Tabel
cu întrebări relevante pentru solicitanţi precum şi cu răspunsurile aferente, publicate pe pagina de internet a
MMFES/AM POS DRU, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, articolul 2.2.4
Nr.
ÎNTREBARE
curent
Suntem un IMM, furnizor de formare de programe
1
profesionale si dorim sa accesam fondurile de finantare
pentru dezvoltarea si punerea la dispozitie a 9 programe
de calificare, din care 8 de nivel 2 si unul de nivel 1, care
sa se adreseze deficitului de competente din diferite
sectoare economice, si anume calificare - pentru
furnizarea cunostintelor si abilitatilor esentiale pentru
obtinerea unei calificari recunoscute si anume:
1. mecanic auto, nivel 2
2. tricoter confectioner, nivel 2
3. agent paza, nivel 1

RĂSPUNS
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 04, Măsuri
active pentru ocuparea forţei de muncă, sectiunea 2.1.1, Eligibilitatea
solicitantilor, pag 10:
"Pentru organizarea programelor de formare
evaluarea competenţelor dobândite în sistem
informal, beneficiarii de finanţare nerambursabilă
autorizaţi sau să acţioneze în parteneriat cu
programe de formare profesională autorizaţi sau
evaluare a competenţelor autorizate."

sau pentru
formal sau
trebuie să fie
furnizori de
cu centre de

2

4. comerciant vanzari marfuri alimentare, nivel 2
5. comerciant vanzari marfuri nealimentare, nivel 2
6. ospatar (chelner), vanzator in unitati de alimentatie,
nivel 2
7. zidar pietrar tencuitor, nivel 2
8. instalator tehnico- sanitare si pentru gaze, nivel 2
9. padurar, nivel 2
Deoarece suntem acreditati ca furnizori doar pentru
primele 5 programe de pregatire si instruire profesionala
de mai sus, va rugam sa ne informati daca autorizarea
ca furnizor de programe pentru celelalte calificari (
punctele 6-10), este activitate eligibila in cadrul
proiectului.
as vrea sa stiu daca in cadrul acestui proiect masuri
active de ocupare se pot face activitati in care sa fie
inclusi rromii. noi ne gandim sa ii integram prin
participare la cursuri calificare minima.... vreau sa stiu
daca se poate....pentru ca daca ei nu au studii...macar
cele 4 clase....cum putem face.....ca ei sa fie beneficiari
in cadrul acestiu proiect?
multumesc anticipat..

In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006, Ref 04, Măsuri
active pentru ocuparea forţei de muncă, persoanele care fac parte din
grupul ţintă trebuie sa se încadreze în următoarele categorii:
·

·
·
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Reprezint un furnizor autorizat pentru servicii de
formare profesionala care a mai beneficiat pana in
prezent de finantari nerambursabile in cadrul
programului Phare - DRU.
Din perspectiva ghidului solicitantului pentru programul
Phare 2006 - MAO doresc o clarificare in ceea ce
priveste modalitatea de calcul asupra plafonului de
minimis - 200.000 Euro, in masura in care societatea
noastra doreste sa mai aplice si in cadrul prezentei
licitatii de proiecte. Formulez urmatoarea intrebare :

Şomeri tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani. Categorii: persoane care
au părăsit şcoala, fără calificări, sau cu un nivel scăzut de
calificare, sau cu calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa forţei de
muncă.
Şomeri de lungă durată (tineri şomeri (15-24 ani) după 6 luni de la
intrarea în şomaj şi adulţi şomeri (25- 64 ani) după o perioadă de
peste 12 luni).
Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul
rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care
doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei
de muncă.

Pe website-ul AM POS DRU a fost publicat la data de 28.01.2008
Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 04, prin
care s-a eliminat obligativitatea respectarii pragului de minimis pentru
schema de finanţare nerambursabilă Masuri Active pentru ocuparea
forţei de muncă.
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Data de 01 Ianuarie 2005 la care se face referire in
anexa O, privind deducerea perioadei de la care se
calculeaza cuantumul ajutorului de minimis de 200.000
Euro se refera la data de la care s-a contractat
(semnat) un contract de grant sau la data de la care
au fost efectuate in sine platile reprezentand avansul
de grant?
Vreau sa fiu clarificat in acest caz in masura in care
firma pe care o conduc a beneficiat de primul grant in
cadrul programului Phare la data de 30.11.2004 (data
semnarii contractului), avansul fiind virat efectiv in
luna martie 2005.
Sunt profesor la Grup Scolar Silvic Nasaud, jud Bistrita
Nasaud.
Suntem interesati de cele doua proiecte "Masuri active
de ocupare" si Promovarea invatarii pe parcursul intregii
vietii pentru calificare si recalificarea fortei de munca".
si am dori , daca se poate sa ne raspundeti la urmatoarele
intrebari:
1. Noi ca si grup scolar, suntem considerati eligibili
pentru a putea depune proiecte;
2.Inainte de a depune dosarul, suntem conditionati de o
prepropunere???? (asa apare in Ghidul solicitamtului)
Din partea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca Calarasi, avem rugamintea sa ne comunicati
raspunsuri la urmatoarele intrebari:
1. Functionarii publici, angajati ai AJOFM, pot face
parte din echipa de implementare a proiectului?

2. Daca raspunsul la intrebarea nr.1, poate fi da, atunci
rezulta ca functionarul public va lucra in acelasi
timp, atat in echipa de implementare a proiectului,

1, Da, grupul scolar este solicitant eligibil pentru aceasta schema de
finanţare.
2,Nu. Prepropunerea face parte integrantă din cererea de finanţare
(vezi Anexa A din ghidul Solicitantului Phare 2006 Ref. 04), iar
evaluarea prepropunerii se face potrivit precizărilor din Ghidul
Solicitantului art. 2.3 Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare
nerambursabilă.
,
Funcţionarii publici, angajati ai AJOFM, pot face parte din echipa de
proiect/de management sau din echipa tehnică de implementare, cu
respectarea următoarelor condiţii:
- AJOFM trebuie să prezinte dovada faptului (declaraţia pe
proprie răspundere a directorului executiv) - că bugetul aferent
implementării măsurilor active destinate şomerilor, alocat
agenţiei judetene respective, a fost utilizat integral;
- salariile funcţionarilor publici să nu fie plătite din suma
acordată ca finanţare nerambursabilă (grant Phare);
- de asemenea, salariile acestora să nu reprezinte cofinanţare în
bugetul proiectului, respectiv “contribuţia proprie a
solicitantului”.
Se impun următoarele precizări:
1. Pentru buna desfăşurare a activităţilor proiectului, echipa de
proiect/ de management, clar specificată în cererea de

cat si la AJOFM conform fisei postului?
finanţare (coordonatorul de proiect, responsabilul financiar,
Spre exemplu: consilierul care desfasoara in cadrul
contabilul etc.) trebuie să se ocupe în mod exclusiv de
AJOFM, activitate de informare si consiliere
implementarea activităţilor proiectului;
profesionala conform fisei postului, poate lucra in 2. Membrii echipei tehnice - de implementare (lectori, consilieri
acelasi timp si in cadrul echipei tehnice de
etc) nu pot desfăşura simultan, în cadrul proiectului şi în cadrul
implementare a proiectului, pe activitatea de
AJOFM, aceleaşi activităţi pe care le îndeplinesc în activitatea
informare si consiliere profesionala?
curentă, potrivit fişei postului.
În aceste circumstanţe, din cele două echipe pot face parte: funcţionari
publici/angajati ai AJOFM (în condiţiile precizate la punctul 1 -,
personal contractual, persoane cu experienţă).
Activitatea funcţionarilor publici trebuie realizată în concordantă cu
prvederile legale în vigoare pentru această categorie de angajaţi din
sectorul public.
3. Pentru ca o persoana sa lucreze in cadrul echipei de
Pentru persoanele propuse să facă parte din echipa de proiect trebuie
implementare a proiectului, ca manager de proiect,
prezentate CV-uri conform Anexei I la Ghidul Solicitantului Phare
trebiue sa faca dovada ca are calificare in aceasta
2006 ref.04.
profesie
Solicitantul şi partenerul acestuia trebuie să demonstreze că au
suficientă capacitate managerială, urmărindu-se dacă nivelul
capacităţii manageriale a personalului este optim în raport cu cerinţele
şi gradul de complexitate al proiectului propus (Vezi Corrigendum-ul
nr. 1 la Ghidul solicitantului, Art.2.3.).
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4. Referitor la punctul 2.1.3. punctul 4., din Ghidul
solicitantului, paragraful “Urmatoarele activitati nu sunt
eligibile“, concret pag. 16, paragraful : “activitati care au
fost deja finantate sau care se afla in procesul de
finantare din bugetul de stat sau din alte surse”. In acest
sens, solicitantii de finantare nerambursabila trebuie sa
dea o declaratie scrisa prin care sa confirme faptul ca
sunt in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca dubla
finantare a aceluiasi proiect nu este permisa;” – va
rugam sa precizati, care este semnificatia acestei
prevederi, in cazul AJOFM.

Grupul ţintă, clar identificat din punct de vedere al componenţei în
cererea de finanţare, trebuie să fie constituit din persoane care nu
beneficiază, pe durata de implementare a proiectului Phare, de aceleaşi
măsuri active de ocupare finanţate din bugetul asigurărilor de şomaj,
în vederea evitării dublei finanţări.
A SE VEDEA ŞI RĂSPUNSUL DE LA PCT.1.

As dori sa va rog sa clarificati daca este posibil ca o
organizatie neguvernamentala care nu este acreditata ca
furnizor de programe de formare profesionala continua
sa fie eligibila in cadrul liniei Phare/2006/018-147.04.02

Conform Ghidului solicitantului Phare 2006 Ref 04, sectiunea 2.1.1:
"Solicitantul sau cel putin unul dintre partenerii acestuia trebuie să
aibă prevăzut în statutul societăţii obiectul sau obiectele de activitate
corespunzătoare activităţilor solicitate prin proiect (înregistrate cu cel

pentru finantarea unor proiecte daca acestea nu presupun
obtinerea unei diploma acreditate in sistemul formal.
La pagina 10 a Ghidului Solicitantului este mentionat
faptul ca aceasta cerinta este necesara in cadrul
proiectelor care organizeaza programe de formare sau
evaluarea competentelor dobandite in sistem
formal/informal, dar dorim sa stim daca pentru a
propune alte tipuri de interventii care nu presupun
instruire formala sau evaluarea competentelor dobandite
in cadrul unui program de instruire.
7

Va multumesc pentru raspuns. Incerc sa clarific
formularea “alte tipuri de interventii” ca sa vedem daca
suntem eligibili. Prin aceasta formulare intelegem
activitati care se adreseaza tinerilor cu dizabilitati cu
varste cuprinse intre limitele specificate in Ghid,
activitati de tipul: oferirii de informatii despre piata
muncii (locuri de munca disponibile, programe de
instruire vocationala, pregatirea CVului), medierea
relatiei cu angajatorii, si in general activitati de facilitare
a angajarii care nu implica cursuri de instruire soldate cu
diploma recunoscuta la nivel national.
Organizatia noastra are in statut crearea de locuri de
munca si alte forme de invatamant pentru persoanele cu
dizabilitati, dar nu este acreditata ca furnizor de formare
profesionala. In masura in care aceste detalii sunt
suficiente, va rugam sa ne comunicati daca putem aplica
pe aceasta linie de finantare cu activitati care nu
presupun eliberarea unor diploma recunoscute la nivel
national si evaluarea competentelor obtinute in cadrul
unui program de instruire.

putin 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finanţare).
Pentru companiile comerciale sau alte organizaţii din România care
desfăşoară activităţi comerciale sunt obligatorii coduri CAEN: 8559
(Alte forme de învăţământ), 7022 (activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management) sau 7830 (servicii de furnizare şi management
a forţei de muncă). Codul CAEN trebui să corespundă tipului de
activitate din cadrul propunerii de proiect. Pentru organizaţiile nonprofit româneşti, prevederile din documentele statutare trebuie să
corespundă codurilor CAEN menţionat mai sus.

Aceasta schema de finanţare se adresează următoarelor grupuri ţintă
(pag 13):
Grupuri ţintă:
 Şomeri tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani. Categorii: persoane
care au părăsit şcoala, fără calificări, sau cu un nivel scăzut de
calificare, sau cu calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa forţei
de muncă.
 Şomeri de lungă durată (tineri şomeri (15-24 ani) după 6 luni
de la intrarea în şomaj şi adulţi şomeri (25- 64 ani) după o
perioadă de peste 12 luni).
 Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din
mediul rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri
scăzute care doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire
pe piaţa forţei de muncă.
Dacă proiectul dvs. nu presupune activităţi de formare profesională,
pentru a fi eligibil trebuie să îndepliniţi condiţiile enunţate în Ghidul
solicitantului Phare 2006 Ref 04, sectiunea 2.1.1:
"Solicitantul sau cel putin unul dintre partenerii acestuia trebuie să
aibă prevăzut în statutul societăţii obiectul sau obiectele de activitate
corespunzătoare activităţilor solicitate prin proiect (înregistrate cu cel
putin 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finanţare).
Pentru companiile comerciale sau alte organizaţii din România care
desfăşoară activităţi comerciale sunt obnligatorii coduri CAEN: 8559
(Alte forme de învăţământ), 7022 (activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management) sau 7830 (servicii de furnizare şi management
a forţei de muncă). Codul CAEN trebui să corespundă tipului de

activitate din cadrul propunerii de proiect. Pentru organizaţiile nonprofit româneşti, prevederile din documentele statutare trebuie să
corespundă codurilor CAEN menţionat mai sus.
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In vederea depunerii unui propuneri de proiect in cadrul
Phare 2006 - Masuri active de ocupare a fortei de
munca, va rugam sa ne furnizati informatii privind
eligibilitatea solicitantului.
Poate fi solicitant o organizatie dintr-o tara membra a
Uniunii Europene alta decat Romania sau organizatia
straina poate fi doar partener? Precizam ca organizatia
nu are filiala cu inregistrata in Romania.
Potrivit punctului 2.1.1, litera b, interpretam ca da,
solicitant poate fi organizatie inregistrata intr-o tara
membra a Uniunii Europene, chiar alta decat Romania.
In contradictie, la litera f se prevede ca solicitantul nu
poate fi inregistrat in afara Romaniei, doar partenerii
acestuia:
2.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor: cine poate participa la
licitaţie
(1) Pentru a fi eligibili pentru o finanţare
nerambursabilă, solicitanţii trebuie să îndeplinească
cumulativ, următoarele condiţii::
b. să aibă sediul înregistrat într-unul din Statele Membre
ale Uniunii Europene sau într-o ţără beneficiară
SAP sau Phare, conform Regulamentului Consiliului
769/04/20046 şi
.
f. Solicitantul sau cel puţin unul dintre parteneri trebuie
să aibă sediul principal (sediul social sau o filială cu
personalitate juridică) în regiunea unde se depune
cererea de finanţare.
În cazul parteneriatelor, partenerii – cu excepţia
solicitantului – pot avea sediul înregistrat în afara
României, într-unul din Statele Membre ale UE sau întruna din ţările beneficiare SAP, Phare, sau Turcia,
conform Regulamentului Consiliului 769/04/2004.
As avea o intrebare legata de solicitantul care nu reiese
din ghidul solicitantului - Masuri active pentru ocuparea

Prin Corrigendum nr.1 la Ghidul Solicitantului Phare 2006 Ref.04
publicat pe site-ul MMFES/AM POS DRU s-a adăugat la punctul b)
condiţia "şi înregistrare fiscală în România".
In art. 2.1.1 la punctul f) - primul paragraf - se precizează condiţia ca
solicitantul/cel puţin unul dintre parteneri să aibă sediul principal
(sediul social sau o filială cu personalitate juridică) în regiunea unde
se depune cererea de finanţare.

Pentru a furniza cursuri de formare profesională în România, finalizate
cu diplome recunoscute la nivel naţional, un furnizor de formare
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forþei de muncã. Solicitantul am inteles ca poate sa fie o
entitate din afara Romaniei (sa aibe sediul inregistrat
intr-o tara UE, SAP, Phare). Intrebarea mea este daca
solicitantul este acreditat ca furnizor de programe de
formare profesionala continua intr-un stat UE
(Germania, Italia), acesta pentru implementarea
proiectului trebuie sa se acrediteze si in Romania pentru
tipul de formare care se va realiza in proiect?

trebuie să fie autorizat în conformitate cu legislaţia românească în
vigoare.

Intrebare. In cazul in care suntem o firma acreditata
conform O.G. nr.129 / 2000 pe trei calificari, in cadrul
Programului Phare “Masuri active pentru ocuparea fortei
de munca” ne putem acredita pe alte calificari sau nu
sunt considerate activitati eligibile in acrul programului?
Am o nelamurire legata de realizarea unei aplicatii la
linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02, Referinţă:
04, Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă.
Eu reprezint o asociatie a persoanelor cu handicap care
este acreditata (de catre Comisia de acreditare a
Furnizorilor de Servicii Sociale din Bucuresti) in
domeniile orientare si integrare profesionala a
adultilor cu dizabilitati fizice si care NU este
formator autorizat de formare profesionala continua.
Dorim sa realizam o aplicatie care sa
vizeze imbunatatirea serviciilor de plasare si asistenta
pentru cautarea unui loc de munca destinate persoanelor
cu dizabilitati. Mentionez ca proiectul NU va implica si
formare profesionala.
Intrebarea mea este urmatoarea:
In conditiile in care noi nu intentionam sa facem formare
profesionala in cadrul proiectului mai este nevoie ca
unul dintre partenerii nostrii sa fie furnizor autorizat de
programe de formare profesionala continua? Sau este
suficienta acreditarea pe care o avem?

Autorizarea furnizorilor de formare profesională nu este activitate
eligibilă în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă.
A SE VEDEA ARTICOLUL 2.1.4 ELIGIBILITAEA
COSTURILOR, PAG 17.

A se vedea articolul 2.1.1, pagina 11 – Cadrul legal pentru autorizarea
furnizorilor de formare şi a centrelor de evaluare din Ghidul
solicitantului Phare 2006 ref.04 .

Dacă proiectul dvs. nu presupune activităţi de formare profesională,
pentru a fi eligibil trebuie să îndepliniţi condiţiile enunţate în Ghidul
solicitantului Phare 2006 Ref 04, sectiunea 2.1.1:
"Solicitantul sau cel putin unul dintre partenerii acestuia trebuie să
aibă prevăzut în statutul societăţii obiectul sau obiectele de activitate
corespunzătoare activităţilor solicitate prin proiect (înregistrate cu cel
putin 6 luni înaintea termenului de depunere a cererilor de finanţare).
Pentru companiile comerciale sau alte organizaţii din România care
desfăşoară activităţi comerciale sunt obnligatorii coduri CAEN: 8559
(Alte forme de învăţământ), 7022 (activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management) sau 7830 (servicii de furnizare şi management
a forţei de muncă). Codul CAEN trebui să corespundă tipului de
activitate din cadrul propunerii de proiect. Pentru organizaţiile nonprofit româneşti, prevederile din documentele statutare trebuie să
corespundă codurilor CAEN menţionat mai sus.
In conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006, Ref 04, Măsuri
active pentru ocuparea forţei de muncă, persoanele care fac parte din
grupul ţintă trebuie sa se încadreze în următoarele categorii:
·

Şomeri tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani. Categorii: persoane care
au părăsit şcoala, fără calificări, sau cu un nivel scăzut de
calificare, sau cu calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa forţei de
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Intrebare:
In cazul in care tipul activitatii este de SERVICII DE
OCUPARE A FORTEI DE MUNCA, si NU include
activitati de formare profesionala, Solicitantul si/sau
Partenerii trebuie neaparat sa fie FURNIZORI legal
autorizati de programe de formare profesionala
continua?

13

Referitor la Programul Phare Măsuri active pentru
ocuparea forţei de muncă
Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02 Referinţă: 04
va rog sa precizati daca cheltuielile cu constructia si/sau
reabilitarea spatiilor de curs sunt considerate cheltuieli
eligibile si daca da in cadrul carei linii bugetare pot fi
evidentiate.
Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti
intentioneaza sa depuna un proiect pe Masuri active Phare /2006/018-147.04.02. Va rugam, in masura in care
mai este posibil, sa ne raspundeti la urmatoarea
intrebare:
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1. In Ghid Masuri active (pag. 19) scrie:
"- costuri de sub-contractare linii de buget 5.1 (publicaţii
legate direct de activităţile proiectului şi elaborate în
cadrul acestuia, de ex: manuale, suporturi de curs etc.
altele decât cele prevăzute pentru vizibilitatea
proiectului), 5.2 şi 5.7 (Sub-contractarea este permisă
numai în cazuri foarte bine justificate, în funcţie de
valoarea grantului solicitat, şi nu poate depăşi 10.000

muncă.
· Şomeri de lungă durată (tineri şomeri (15-24 ani) după 6 luni de la
intrarea în şomaj şi adulţi şomeri (25- 64 ani) după o perioadă de
peste 12 luni).
· Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul
rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care
doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei de
muncă.
Vezi raspunsul pentru întrebarea nr.11.

Aceste cheltuieli nu reprezintă cheltuieli eligibile - a se vedea
prvederile Ghidul solicitantului Phare 2006 ref. 04 - articolul 2.1.4
Eligibilitatea cheltuielilor şi Anexa B - Bugetul proiectului.

Da, valoarea sumei aferenta sub-contractării se referă la suma
costurilor prevăzute în liniile de buget 5.1, 5.2 şi 5.7.
Nu, pentru că suma valorilor propuse pentru liniile 5.1 si 5.7 este
de 12.000 şi nu respectă prevederile din Ghidul Solicitantului
Phare 2006 ref.04 art. 2.1.4.

Euro, fără TVA); "
Intrebare: valoarea de 10.000 euro se refera la suma
costurilor pt cele 3 linii de buget, sau la fiecare
linie in parte? Adica, putem subcontracta pe linia de
buget 5.1 suma de 3000 de euro si pe linia de buget 5.7
suma de 9000 de euro?
15

16

Stimati Domni,
> Va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect cu privire
la parteneri in
> cadrul schemei de finantare Phare/2006/018-147.04.02
Referinta 04
> Exista vreo conditie care obliga partenerii sa
contribuie financiar la
> cei 10% cofinantare? Va rugam specificati unde se
face referire la acest lucru?

Ghidul solicitantului Phare 2006 ref. 04 prevede obligaţia ca
beneficiarii schemelor de finanţare să asigure, în numerar, o
contribuţie minimă din totalul costurilor eligibile ale proiectului
cofinanţării
- 20% din totalul costurilor eligibile în cazul organizatiilor
orientate spre profit;
- 10% din totalul costurilor eligibile în cazul celorlalte categorii.

Referitor la programul PHARE 2006, Coeziune
Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane,
Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă.
Apel de propuneri de proiecte – Număr referinţă: 04.
În scopul clarificării unor elemente necesare elaborării
unui proiect de finanţare, vă rugăm să răspundeţi la
următoarele întrebări:
1. Ce înseamnă Nu este permisă mixarea grupurilor
ţintă în cadrul unui singur proiect?
La pagina 7 Ghid sunt două grupuri ţintă, iar la
pagina 14 sunt trei grupuri ţintă.
a) Cum se separă acestea pentru a nu fi mixate?
b) Şomerii tineri 16-24 ani şi şomerii de lungă
durată pot fi din mediul urban sau rural?
2. La paginile 14-15 Tipul activităţilor punctul 3
Măsuri pentru începerea unei afaceri proprii pentru
formarea antreprenorială nu există standard ocupaţional
şi nu pot fi organizate cursuri conform OG 129 / 2000
aşa cum sunt prevăzute la Măsura 2 din Ghid. În aceste

În conformitate cu Ghidul solicitantului Phare 2006 Ref 04,
Grupurile ţintă sunt:
· Şomeri tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani. Categorii: persoane care
au părăsit şcoala, fără calificări, sau cu un nivel scăzut de
calificare, sau cu calificări ce nu mai sunt cerute pe piaţa forţei de
muncă.
· Şomeri de lungă durată (tineri şomeri (15-24 ani) după 6 luni de la
intrarea în şomaj şi adulţi şomeri (25- 64 ani) după o perioadă de
peste 12 luni).
· Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul
rural şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care
doresc să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei
de muncă.

Desigur, partenerii pot conveni asupra contributiilor ficăruia în cadrul
cererii de finanţare, aspect care va fi detaliat ulterior în Anexa K la
Ghidul solicitantului Acordul de parteneriat.

1. Nu este permisă "mixarea grupurilor ţintă" în sensul ca, un
proiect trebuie să se adresează unui singur grup ţintă cu anumite
caracteristici, de exemplu, "şomeri tineri", care, au alte nevoi decât
"şomerii de lungă durată"...etc ...dacă doriţi să vă adresaţi unui
grup ţintă din mediul rural atunci constituiţi un grup format din
"persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi

condiţii pot fi organizate seminarii / instruiri sau alte
persoanele ocupate în agricultură cu venituri scăzute care doresc
forme? Ce forme pot fi recunoscute?
să-şi sporească şansele de inserţie/revenire pe piaţa forţei de
3. Absolvenţii de liceu promoţia 2008 pot constitui grup
muncă".
ţintă?
4. Persoanele cu dizabilităţi de vedere pot constitui 2. Competenţele atreprenoriale sunt parte a listei de competenţe cheie
aflate pe site-ul CNFPA (www.cnfpa.ro). Pentru organizarea
grupuri ţintă pentru un ONG de profil?
programelor de formare pentru dezvoltarea acestor competenţe, nu
este obligatoriu un standard ocupaţíonal, ci doar ca furnizorul de
formare sa fie autorizat, conform legislaţiei în vigoare.
3 şi 4. Pentru grupurile ţintă, a se vedea raspunsul pentru întrebarea
nr. 11.

