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Phare 2005 şi Phare 2006 
Coeziune economică şi socială

Dezvoltarea Resurselor umane

Măsuri de incluziune socială

Bucureşti, 7 iunie 2007



Licitaţii deschise

• Linia de buget Phare /2005/017-553.04.02.
Măsuri de incluziune socială

• Linia de buget Phare /2006/018-147.04.02.

Măsuri de incluziune socială



Obiectivele generale ale Programului Phare 
2005 – 2006

• Promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării 
şi a excluziunii sociale, prin măsuri care să susţină şi să 
completeze strategiile naţionale şi politicile de ocupare;

• Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru grupurile 
şi persoanele cu risc ridicat de excluziune, cu accent pe 
măsurile active (învăţare pe parcursul întregii vieţi, 
calificare, recalificare etc.)



Obiectivele specifice

• Facilitarea accesului grupurilor ţintă pe piaţa muncii 
prin dezvoltarea măsurilor active;

• Combaterea discriminării şi inegalităţii pe piaţa 
muncii;

• Dezvoltarea competenţelor şi sprijinirea grupurilor 
dezavantajate pentru inserţia pe piaţa muncii.



Alocarea financiară acordată de Autoritatea Contractantă:

Suma globală pentru licitaţia Phare 2005 este 8,67 milioane EURO.

Alocarea indicativă a fondurilor pe regiuni:

Regiune
Prioritatea B / Măsura C

TOTAL Din care:
2005

Fonduri alocate pentru 
proiectele ce vor avea grup 

ţintă minoritatea Roma
(60%)

Nord-Est 21,57% 1,870 1,122

Sud-Est 13,92% 1,207 0,724

Sud-Muntenia 16,07% 1,393 0,836

Sud-Vest Oltenia 11,99% 1,040 0,624

Vest  8,84% 0,766 0,459

Nord-Vest 11,57% 1,003 0,602

Centru 11,03% 0,956 0,574

Bucureşti-Ilfov 5,01% 0,435 0,261

Total 8,67  5,202



Alocarea financiară acordată de Autoritatea Contractantă:

Suma globală pentru licitaţia Phare 2006 este 6,23 milioane EURO.

Alocarea indicativă a fondurilor pe regiuni:

Regiune
Prioritatea B / Măsura C

TOTAL Din care:
2006

Fonduri alocate pentru 
proiectele ce vor avea grup 

ţintă minoritatea Roma
(60%)

Nord-Est 21,57% 1,344 0,806

Sud-Est 13,92% 0,867 0,520

Sud-Muntenia 16,07% 1,001 0,600

Sud-Vest Oltenia 11,99% 0,747 0,448

Vest  8,84% 0,551 0,332

Nord-Vest 11,57% 0,721 0,433

Centru 11,03% 0,687 0,412

Bucureşti-Ilfov 5,01% 0,312 0,187

Total 6,23  3,738



Mărimea finanţărilor nerambursabile în Programul Phare 2005:

Suma minimă: 10.000 EURO

Suma maximă: 50.000 EURO

Mărimea finanţărilor nerambursabile în Programul Phare 2006:

Suma minimă: 15.000 EURO

Suma maximă: 150.000 EURO

În pus, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi:
• 80% din totalul costurilor eligibile pentru organizaţiile orientate spre profit;

• 90% din totalul costurilor eligibile pentru alte categorii de beneficiari.

Diferenţa (contribuţia solicitantului), respectiv cei 20% sau 10%, trebuie finanţată din
resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din alte surse decât cele ale

bugetului Comunităţii Europene. Ea va fi asigurată în numerar (contribuţia în natură nu

este cheltuială eligibilă).



Grupuri ţintă

• Persoane cu disabilităţi cu sau fără calificare / care au absolvit sau nu învăţământul 
obligatoriu sau persoane care suferă de boli mintale;

• Tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de 
stat privind protecţia copilului;

• Minoritatea Roma (persoane de etnie romă) ale căror calificări nu mai sunt cerute pe 
piaţa muncii sau fără calificări, care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu sau 
liceal.

O atenţie deosebită va fi acordată tinerilor de etnie romă, provenind din şcolile 
speciale şi familiilor acestora. Alocarea indicativă pentru grupurile ţintă 
formate din minoritatea Roma va fi de 60%.



Criterii de eligibilitate

• Eligibilitatea solicitanţilor;

• Eligbilitatea proiectelor;

• Eligibilitatea cheltuielilor.



1. Eligibilitatea solicitanţilor

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele  
condiţii:

a) să fie persoane juridice;

b) să aibă sediul înregistrat într-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene 
sau într-o ţară beneficiară SAP, Phare sau Turcia, conform Regulamentului 
Consiliului 769/04/20045 şi înregistrare fiscală în România;

c) să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului;

d) să nu acţioneze ca un intermediar;

e) să fie o entitate non-profit sau orientată spre profit, publică sau non-publică 
conform următoarei liste:



Pentru a fi eligibili să primească o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie 
acreditaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizorii de formare profesională autorizaţi şi 
să fie entităţi non-profit sau orientate spre profit, publice sau non-publice, astfel:

• Agenţii de formare profesională
• Agenţii de plasare a forţei de muncă (employment brokers)

• Furnizori autorizaţi de educaţie şi formare profesională continuă a adulţilor
• Asociaţii ale furnizorilor de formare
• Centre autorizate pentru evaluarea competenţelor dobândite în sistem non-formal sau 

informal

• Camere de comerţ
• Institute de cercetare
• Universităţi
• Centre regionale pentru formarea profesională a adulţilor

• Autorităţi locale (care au în coordonare departamente a căror activitate se adresează 
grupurilor ţintă)

• Companii private
• Organizaţii patronale

• Sindicate
• ONG-uri, inclusiv asociaţii şi fundaţii ale cultelor religioase
• penitenciare



f) Solicitantul sau partenerii trebuie să aibă sediul (sediul social sau o filială cu

personalitate juridică) în regiunea unde se depune cererea de finanţare în

România.

Pentru organizarea programelor de formare sau pentru evaluarea competenţelor

dobândite în sistem formal sau informal, beneficiarii de finanţare nerambursabilă

trebuie să fie acreditaţi sau să acţioneze în parteneriat cu furnizori de programe de

formare profesională autorizaţi sau cu centre de evaluare a competenţelor

autorizate.



Parteneriate şi eligibilitatea parteneriatelor

• Numărul maxim de parteneri într-un parteneriat nu trebuie să fie mai mare de 5 
(inclusiv liderul de proiect considerat partener principal).

• În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori autorizaţi de programe de formare 
profesională, ei trebuie să acţioneze în parteneriat cu unul sau mai mulţi 
furnizori de servicii, corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului.

• Partenerii solicitantului participă la pregătirea şi implementarea activităţilor 
proiectului (cu excepţia managementului de proiect, care este responsabilitatea 
solicitantului).

• O organizaţie poate fi parteneră în mai multe proiecte, dacă are capacitatea de 
a furniza resursele necesare (umane, financiare şi operaţionale) pentru fiecare 
proiect în parte. Suprapunerea activităţilor va fi însă evitată.



2. Eligibilitatea proiectelor

• Domenii tematice

� Domeniul tematic 1 - Facilitarea accesului grupurilor ţintă pe piaţa 
muncii prin dezvoltarea măsurilor active (formare iniţială, calificare, 
recalificare, evaluarea competenţelor dobândite în sistem formal/ informal, 
servicii de mediere, consiliere în alegerea/ schimbarea ocupaţiei şi orientare
profesională);

� Domeniul tematic 2 – Combaterea discriminării şi inegalităţii pe piaţa 
muncii (furnizare de informaţii despre piaţa muncii, oferta de formare
profesională, măsuri individuale de sprijin, sprijin prin mentorat, programe/ 
proiecte care promovează munca în folosul comunităţii, servicii de 
consiliere şi orientare profesională etc.)



• Durata proiectelor

Durata iniţială planificată a unui proiect nu poate fi mai mică de 9 luni, şi nu poate 
depăşi 12 luni.

• Numărul de propuneri şi finanţări nerambursabile pentru un 
solicitant

� Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finanţare, cu condiţia ca 
pentru fiecare propunere să existe o echipă de management diferită.

� Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare nerambursabilă în 
cadrul acestor scheme de finanţare, dacă nu există o suprapunere a 
activităţilor din proiecte şi dacă are suficientă capacitate operaţională şi 
financiară de a furniza mijloacele necesare fiecărui proiect.



3. Eligibilitatea costurilor

Pentru a fi eligibile, costurile trebuie:
• să fie necesare pentru realizarea activităţilor din cadrul

proiectului;
• să fie angajate în perioada de implementare a activităţilor

proiectului de beneficiari sau partenerii lor;
• să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului şi a 

partenerilor acestuia.



Costuri directe eligibile:

� costul personalului alocat pentru proiect;

� transportul şi costurile de diurnă aferente personalului care ia parte la proiect;

� costurile de achiziţie sau închiriere pentru echipamente sau bunuri (noi sau 
folosite) (max 20% din totalul costurilor directe ale proiectului);

� cumpărarea de autovehicule – va fi foarte bine justificată şi se va permite numai 
în cazul în care solicitanţii nu au achiziţionat vehicule în cadrul altor scheme de 
finanţare nerambursabilă;

� costurile consumabilelor şi rechizite de birou;
� costuri de sub-contractare (sub-contractarea serviciilor de dezvoltare a 

resurselor umane este permisă numai în cazuri foarte bine justificate şi nu 
poate depăşi 5000 Euro);

� costuri derivând direct din cerinţele contractului (diseminarea informaţiilor, 
evaluarea specifică a proiectului, audit, traduceri, tipărire, asigurări, etc.), inclusiv 
costurile serviciilor financiare. 



Rezerva de contigenţă (cheltuieli neprevăzute)
• O rezervă de contingenţă, care nu poate să depăşească 5% din costurile directe 

eligibile, poate fi inclusă în bugetul proiectului;
• Poate fi folosită doar cu autorizarea scrisă prealabilă din partea Autorităţii 

Contractante; 

Costuri indirecte eligibile (costuri de regie/administrative)
• Un procent fix, dar nu mai mare de 7% din valoarea totala a costurilor directe eligibile

ale proiectului, poate fi alocat, în cadrul proiectului, pentru costuri indirecte destinate 
costurilor administrative/de regie ale beneficiarului.



Cererea de finanţare

• Solicitanţii trebuie să depună Cererea de finanţare Anexa A (inclusiv pre-
propunerea), Bugetul (Anexa B), Matricea Cadru Logic (Anexa C), în limba română 
sau engleză. CV-urile echipei de proiect şi ale tuturor experţilor cheie (experţii 
responsabili cu implementarea activităţilor tehnice: cursuri de formare, consiliere, 
orientare profesională etc.) în limba română sau engleză, indicând funcţia/rolul în 
proiect şi fiind semnate de către titulari, în original (Anexa I).

• De la data semnării contractului, nu sunt admise modificări ale structurii echipei 
administrative (de proiect) şi echipei tehnice (experţi cheie: consilieri, lectori etc.), prin 
suplimentarea sau diminuarea numărului de personal implicat.



Depunerea cererilor de finanţare

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare nerambursabilă 
pentru Programul Phare 2005 şi Phare 2006 este

31 august 2007, ora 16:00

Solicitărilor de finanţare nerambursabilă se depun la :

OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov
Strada Spătaru Preda, nr. 12, et. 5-6, Bucureşti 

Tel/ fax: 021 319 12 80; 021 319 12 81



• Ghidul solicitantului şi toate anexele acestuia sunt disponibile pe 
Internet la următoarea adresă:

http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp.

• Informaţii despre sesiunile de  informare pentru solicitanţi se pot 
obţine la OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, www.oiposdrubi.ro. 



Help desk

• Prin email sau fax la OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov:
E-mail: buc_uip@ajofm.anofm.ro
Fax:     (021) 319 12 80; 319 12 81

• Întrebări pot fi trimise si la adresa: 
E- mail: phare2005incluziunesociala@amposdru.mmssf.ro

phare2006incluziunesociala@amposdru.mmssf.ro
Fax:      (021) 315 02 07



Date de contact

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU
Unitatea de Implementare a Programului

Regiunea Bucureşti-Ilfov
Strada Spătaru Preda nr.12, sector 5, Bucureşti

Tel/Fax:  021/ 319 12 80
021/ 319 12 81

www.oiposdrubi.ro
buc_uip@ajofm.anofm.ro


