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Priorităţi Regionale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
Regiunea Bucureşti Ilfov

Regiunea Bucureşti – Ilfov reprezintă cea mai mare aglomerare 
industrială şi urbană a României. Datorită gradului mare de 
atractivitate al Regiunii Bucureşti–Ilfov, migraţia populaţiei din 
mediul rural către această regiune, generează o creştere 
supradimensionată a forţei de muncă neadaptată standardelor 
ridicate de pe piaţa muncii.

Obiectivele prezentei priorităţi:
� Îmbunătăţirea resurselor umane prin extinderea sistemului educaţiei 

de bază; 
� Sprijinirea angajatorilor în vederea perfecţionării formatorilor şi 

adaptarea lor mai bună la schimbările rapide din mediul socio-
economic;

� Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi îmbunătăţirea calităţii 
managementului.



OBIECTIV:
� Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor multi - anuale 

pentru Coeziune Economică şi Socială, prin proiecte de investiţii în 
sectoarele prioritare, în conformitate cu prevederile Planului Naţional 
de Dezvoltare şi susţinerea dezvoltării economice la nivel naţional şi 
regional, în scopul creşterii potenţialului general la nivel naţional şi la 
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare;

� Consolidarea capacităţii instituţionale a ministerelor, a celor 8 agenţii 
de dezvoltare regională şi autorităţilor locale relevante;

� Înfiinţarea structurilor instituţionale, administrative, de programare şi 
implementare necesare pentru administrarea eficientă a Fondurilor 
Structurale.



Priorităţile schemei de grant “Promovarea Învăţării pe 
Parcursul Întregii Vieţi pentru Calificarea şi 

Recalificarea Forţei de Muncă”:
� Creşterea potenţialului economic şi social de la nivel local, specific 

fiecărei regiuni de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Planului 
Naţional de Dezvoltare (PND) în strânsă corelaţie cu politicile 
naţionale de coeziune economică şi socială şi în conformitate cu 
politicile şi exemplele de bună practică ale UE;

� Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi, în special calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă pentru a răspunde cât mai bine nevoilor 
în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă;

� Promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă 
la toate nivelele ierarhice din întreprinderi, în vederea creşterii 
productivităţii la locul de muncă;



Priorităţile schemei de grant “Măsuri Active pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă”:

� Intensificarea măsurilor active şi preventive pentru ocuparea forţei 
de muncă destinate şomerilor, cu accent pe şomerii tineri, şomerii 
de lungă durată, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 
din mediul rural şi persoane ocupate în agricultură cu venituri 
reduse;

� Consolidarea parteneriatelor regionale şi locale pentru promovarea 
ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale.



Bugetul programului
În cadrul schemei “Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii 

Vieţi pentru Calificarea şi Recalificarea Forţei de Muncă”, suma 
globală indicativă pentru această licitaţie este de:

5,14 milioane Euro
� 3,85 milioane Euro din fonduri Phare ale Uniunii Europene
� 1,29 milioane Euro din cofinanţarea naţională de la bugetul de 

stat
    Suma indicativă alocată Regiunii Bucureşti - Ilfov este de

258 000 Euro
Reprezentând 5% din suma totală



Bugetul programului
În cadrul schemei “Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă” suma globală indicativă pentru această licitaţie este de:

4,87 milioane Euro
� 3,65 milioane Euro din fonduri Phare ale Uniunii Europene
� 1,22 milioane Euro din cofinanţarea naţională de la bugetul de 

stat
    Suma indicativă alocată Regiunii Bucureşti - Ilfov este de

244 000 Euro
Reprezentând 5% din suma totală



Mărimea finanţării 

nerambursabile

Orice finanţare nerambursabilă acordată prin acest program trebuie să
se încadreze între următoarele limite, minimă şi maximă, ale 
sumelor:

� suma minimă: 15.000 Euro

� suma maximă: 150.000 Euro



Co-finanţarea:
Beneficiarii schemelor de finanţare nerambursabilă vor trebui să asigure 
o contribuţie minimă din totalul costurilor eligibile ale proiectului, după 
cum urmează:

� Organizaţiile orientate spre profit vor trebui să asigure o contribuţie 
minimă de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în numerar;

� Ceilalţi beneficiari vor trebui să asigure o contribuţie de minim 10% din 
totalul costurilor eligibile ale proiectului, în numerar;
Suplimentar, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 80% din totalul 
costurilor eligibile dacă este o organizaţie orientată spre profit, sau 90% 
dacă sunt alte categorii de beneficiari, din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. Diferenţa, respectiv cei 20% sau 10%, trebuie cofinanţată din 
resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse 
decât cele ale bugetului Comunităţii Europene.

Co-finanţarea solicitantului trebuie să fie furnizată în 
numerar.



ELIGIBILITATE

Există trei categorii de eligibilitate:

A. Organizaţii care pot solicita o finanţare nerambursabilă şi 
partenerii lor;

B. Activităţile pentru care se poate acorda finanţarea 
nerambursabilă;

C. Tipuri de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea 
valorii reprezentând finanţarea nerambursabilă. 



Eligibilitatea solicitanţilor

Pentru a fi eligibili solicitanţii trebuie:

� să fie persoane juridice;

� să aibă sediul înregistrat într-unul din Statele Membre ale Uniunii 
Europene sau într-o ţară beneficiară SAP sau Phare, conform 
Regulamentului Consiliului 769/04/2004;

� să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului 
împreună cu partenerii lor;

�  să nu acţioneze ca un intermediar 

ŞI



Eligibilitatea solicitanţilor
� Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, publică sau 

non-publică, furnizor  de programe de formare profesională care 
depune o cerere de finanţare, fie ca solicitant individual, fie în 
parteneriat:

� Organizaţii profesionale,fundaţii şi asociaţii (inclusiv sindicate);
� Furnizori de educaţie şi formare profesională continuă a adulţilor;
� Agenţii de plasare a forţei de muncă;
� Asociaţii ale furnizorilor de formare;
� Universităţi;
� Camere de Comerţ;
� Institute de cercetare;
� Centre Regionale pentru Formarea Profesională a Adulţilor;
� Agenţii Judeţene pentru Ocupare Forţei de Muncă.



Eligibilitatea solicitanţilor

� Să fie o organizaţie non-profit sau orientată spre profit, non-publică, 
beneficiar al programelor de formare profesională care depune o 
cerere de finanţare, în parteneriat cu un furnizor de programe de 
formare profesională:
� companiile de stat sau private, inclusiv IMM-uri şi companiile 

mari, pentru proprii angajaţi; 
� organizaţiile patronale (pentru angajaţii membrilor organizaţiei 

patronale); 
� sindicatele (pentru angajaţii membrii ai sindicatului);
� primării;
� ONG-uri inclusiv asociaţii şi fundaţii ale cultelor religioase.



Eligibilitatea solicitanţilor

� Solicitantul sau unul dintre parteneri trebuie să aibă sediul principal 
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 într-una din ţările beneficiare SAP, PHARE  sau TURCIA;

� Să nu fie consideraţi în dificultate în sensul Instrucţiunilor privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în 
dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. 244/2004);

� Pentru organizaţiile orientate spre profit: să fie persoane juridice aşa 
cum sunt definite în Regulamentul CE nr.70/2001, referitor la  
aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind acordarea ajutorului de 
stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare.



Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor

�Solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriate cu orice alt solicitant 
eligibil, corespunzător obiectivelor şi activităţilor proiectului.
�În cazul în care solicitanţii nu sunt furnizori legal 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, în cazul în care aceste programe de formare se 
finalizează cu certificate de absolvire /calificare recunoscute la nivel 
naţional.
�Numărul maxim de parteneri într-un parteneriat nu trebuie să fie mai 
mare de 5 (inclusiv liderul de proiect). Aceşti 5 parteneri trebuie să aibă 
funcţii şi responsabilităţi clare pe care să şi le asume. Toţi partenerii trebuie 
să fie stabiliţi de la început, în momentul depunerii aplicaţiei. 



Eligibilitatea proiectelor

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

Activităţile proiectului trebuie să se deruleze în România;

1. Grupul ţintă – “Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi pentru 
Calificare şi Recalificarea Forţei de Muncă”:

� Personalul operativ propriu din întreprinderile de stat sau private, cât 
şi toate nivelurile manageriale din întreprinderi (management de vârf, 
mediu şi de linie)



Eligibilitatea proiectelor

Grupul ţintă – “Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă”:

� Şomeri tineri cu vârsta între 16 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 (16-24 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.



Eligibilitatea proiectelor

Entităţile care prestează activităţi cu caracter economic, respectiv 
activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe o piaţă 
concurenţială trebuie să respecte:

� Pragul “de minimis” – Granturile se acordă în cadrul prezentei 
scheme în limita sumei reprezentată de pragul de minimis prevăzut în 
Regulament;

�Valoarea brută totală (plafoanele ajutorului de minimis sunt 
exprimate sub forma de granturi, în valori brute, adică înainte de 
orice deducere de impozite şi taxe) a ajutoarelor de minimis acordate 
unei entităţi care desfăşoară o activitatea economică nu poate depăşi 
echivalentul în lei (la data semnării contractului de finanţare), a 200.000 
Euro, respectiv echivalentul în lei a 100.000 Euro pentru cele care 
activează în domeniul transporturilor, pe o perioadă de 3 ani fiscali, 
indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau 
comunitare.



Eligibilitatea costurilor

Numai “costurile eligibile” pot fi luate în considerare pentru finanţare 
nerambursabilă.

Recomandarea de acordare a finanţării nerambursabile se face 
întotdeauna sub rezerva că, în cadrul procesului de verificare ce 
precede semnarea contractelor, nu apar probleme care să necesite 
modificări de buget.

Solicitantul trebuie să furnizeze un buget realist din care să rezulte un 
raport optim cost-rezultate.

Costurile directe eligibile:

�Să fie necesare pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectelor;

�Să fie efectuate în perioada de implementare a activităţilor proiectului 
de beneficiari sau partenerii lor;



Eligibilitatea costurilor 

�Să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului şi a partenerilor 
acestuia sau în documentele lor fiscale, să fie identificabile şi verificabile 
şi sa fie dovedite prin documente originale.

Costurile indirecte eligibile:

�Un procent fix dar nu mai mare de 7% din linia de buget 9 – “Total 
costuri eligibile proiect” poate fi alocat pentru costuri indirecte destinate 
costurilor administrative de regie ale beneficiarului pentru proiect;

�Costurile indirecte sunt ne-eligibile dacă beneficiarul primeşte în alte 
circumstanţe o finanţare nerambursabilă (grant operaţional) din partea 
Comisiei Europene, pentru decontarea aceloraşi costuri administrative 
prevăzute în propunere.



Numărul de propuneri şi finanţări nerambursabile 
pentru un solicitant

�Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de 
finanţare, având grijă ca fiecare propunere să aibă echipe de 
management diferite.

�Unui solicitant i se poate acorda mai mult de o finanţare 
nerambursabilă în cadrul acestui apel pentru propuneri, dacă nu 
există o suprapunere a activităţilor şi dacă are suficientă 
capacitate de a furniza mijloacele necesare.



Termenul limită de primire a cererilor de finanţare

în cadrul schemei “Promovarea Învăţării pe 
Parcursul Întregii Vieţi pentru Calificarea şi 

Recalificarea Forţei de Muncă”

Termenul limită pentru primirea solicitărilor de 
finanţare nerambursabilă este: 05 februarie 2008, ora 
16:00 (ora locală).

Orice solicitare primită după termenul limită va fi 
respinsă în mod automat, chiar dacă ştampila poştei 
indică o dată anterioară datei limită, sau dacă 
întârzierea este datorată serviciului de curierat privat.



Termenul limită de primire a cererilor de finanţare

în cadrul schemei “Măsuri Active pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă”

Termenul limită pentru primirea solicitărilor de 
finanţare nerambursabilă este: 07 februarie 2008, ora 
16:00 (ora locală).

Orice solicitare primită după termenul limită va fi 
respinsă în mod automat, chiar dacă ştampila poştei 
indică o dată anterioară datei limită, sau dacă 
întârzierea este datorată serviciului de curierat privat.


