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Ce este Fondul Social European?

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale poliPagina 3
ticii de ocupare. De peste 50 de ani, FSE investește în programe dedicate creşterii graGreºeli frecvente dului de ocupare în statele membre UE.
întâlnite la
Pentru perioada de programare 2007- 2013,
scopul
intervenţiilor FSE este de a susţine
proiectele
statele membre să anticipeze şi să adminisdepuse pe FSE treze eficient schimbările economice şi sociPagina 3
ale. (Regulamentul Parlamentului European
şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul
Ajutor de stat ºi
Social European propune domeniile şi prinajutor de minimis
cipiile prin care se poate realiza dezvoltarea
finanþat din
resurselor umane în perioada următoare.)
Programul
Care sunt domeniile de intervenţie ale Fondului Social European?
Operaþional
Sectorial Dezvoltarea FSE finanţează următoarele priorităţi:
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreResurselor Umane
2007-2013 Pagina 4 prinderilor;
2 Creşterea accesului şi a participării pe
piaţa muncii;
Sesizeazã
3 Promovarea incluziunii sociale prin lupta

o neregulã!
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Important
Prezentarea
principalelor
domenii majore de
intervenþie
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gestionate de cãtre
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Călăraşi,
str. Portului, nr. 2 A
tel. 0242.314.084
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împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele
dezavantajate.
În acelaşi timp, în regiunile mai puţin dezvoltate (care se înscriu sub obiectivul convergenţă, cu un PIB pe cap de locuitor de 75%
din media UE-25), FSE va susţine:
1 Investiţiile în capital uman, în special prin
îmbunătătăţirea sistemelor de educaţie
şi formare;
2 Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.
În plus, sprijinul FSE se poate acorda doar
cu respectarea următoarelor principii:
Parteneriatul. În vederea obţinerii unui
impact sporit al rezultatelor sale, FSE susţine
aplicarea principiului parteneriatului între toţi
actorii socio- economici relevanţi implicaţi,
începând cu perioada de programare ş
continuând cu implementarea şi evaluarea
modului de folosire a sprijinului financiar al
Uniunii Europene.

Acþiuni inovative ºi iniþiative transnaþionale
Începând cu principiile promovate
în cadrul iniţiativei
comunitare
EQUAL 20002006, FSE susţine
includerea acţiunilor inovative şi a
iniţiativelor transnaţionale printre
acţiunile care vor fi
finanţate prin programele operaţionale.
Aceste operaţiuni
vor permite colaborarea între autorităţile publice, partenerii
sociali, reprezentanţii societăţii civile, cu scopul de a promova schimbul de bune practici

în domeniul dezvoltării resurselor umane.
Şanse egale. Promovarea egalităţii de
şanse constituie o prioritate a actualei
perioade de programare.
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Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia
OIRPOSDRU este instituţie
Organismul Intermediar Regional
publică cu personalitate
pentru Programul Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea Resurselor juridică, finanţată de la bugetul
- Regiunea Sud Muntenia d e s t a t , î n s u b o r d i n e a
Umane
este organizat
si functioneaza în secretarului de stat coordonator
temeiul Hotărârii Guvernului nr. al Departamentului Afaceri
Europene si Relatii Externe din
11/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, cadrul Ministerului Muncii
Familiei si Protectiei Sociale
Familiei şi Protecţiei Sociale.
OIRPOSDRU asigură în teritoriu
aplicarea unitară a atribuţiilor

delegate de către Autoritatea de
Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane. Totodată,
pentru programele PHARE 20042006 îndeplineşte rolul de Autoritate de Implementare în relaţia cu
Agenţia de Implementare PHARE
din cadrul Direcţiei Generale
AMPOSDRU, MMFPS.

Conducerea OIRPOSDRU
Potrivit structurii organizatorice a
OIRPOSDRU, directorul
coordonator are în subordinea
directă următoarele unităţi:
-Compartimentul Programare;
-Compartimentul Selecţie
Operaţiuni;
-Compartimentul Audit Intern;
-Compartimentul Antifraudă şi
Nereguli;
- Serviciul Contractare;
- Serviciul Economic;
- Biroul Managementul Calităţii;
Conducerea OIRPOSDRU este
asigurată de directorul coordonator şi şefii serviciilor şi birourilor din

cadrul organizaţiei, respectiv:
Şeful Biroului Managementul
Şeful Serviciului Contractare;
Calităţii.
Şeful Serviciului Economic;
În coordonarea activităţilor instituţiei sunt
implicaţi şi coordonatorii de compartimente,
care asigură realizarea corespunzătoare a
activităţii compartimentelor respective.
În îndeplinirea funcţiilor delegate, OIR este
responsabil cu gestionarea proiectelor de grant din
cadrul următoarelor axe prioritare şi domenii
majore de intervenţie din POSDRU:
Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii
lucrătorilor şi a întreprinderilor”, respectiv:
Domeniul Major de Intervenţie 3.1.
−
„Promovarea culturii antreprenoriale”
Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare
−
şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii”
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de

ocupare”, respectiv:
Domeniul Major de Intervenţie 5.1. „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale ”, respectiv:
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Domeniul Major de Intervenţ ie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata tmuncii ”
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Greºeli frecvente întâlnite la proiectele depuse
- Introducerea datelor de identificare ale
aplicanţilor şi/sau ale partenerilor acestora în
diferite secţiuni ale cererii de finanţare, motiv
pentru care cererea de finanţare este respinsă,
în conformitate cu Ghidul Solicitantului si
Corrigenda la Ghidul Solicitantului;
- Neîncadrarea proiectului la Axa prioritară şi
Domeniul Major de Interventie corespunzatoare
activităţilor din proiect;
- Locaţia proiectului nu corespunde cu cea
specificată în Ghidul Solicitantului specific
fiecărei regiuni (locul de implementare în toate
judeţele din ţară);
- Nedetalierea capitolelor bugetare, greşeli
aritmetice frecvente, motive care au condus la
obţinerea unui punctaj mic, punctaj sub limita
admisă de 65 puncte.

STADIUL CONTRACTELOR
PE POSDRU – 31.07.2009

OIRPOSDRU îndeplineºte,
în principal urmãtoarele atribuþii
a) Asigură implementarea schemelor de finanţare

nerambursabilă, compo-nenta „Dezvoltarea
DMI 3.1: – Alocare regiune: 22.789.873 lei
Proiecte depuse: 15
– Contractate 3 – Resurselor Uma-ne” din cadrul Subprogramului
PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Eco-nomică şi
3.806.079,00 lei

Socială, în calitate de Autori-tate de Implementare,
pe baza acor-dului de implementare încheiat cu
DMI 3.2: – Alocare regiune: 23.990.961 lei
Agenţia de Implementare PHARE din cadrul
Proiecte depuse: 28
3 – MMFPS;
– Contractate
b) Asigură implementarea Programu-lui Operaţional
6.953.981,00 lei
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate
de or-ganism intermediar, pe baza prevede-rilor
DMI 5.1: – Alocare regiune: 14.476.462 lei
„Acordului de delegare de funcţii” încheiat cu
Proiecte depuse:
8
4 - Autoritatea de Manage-ment, cu modificările şi
– Contractate
5.077.274,00 lei
completările ulterioare, şi a principiilor managementului riguros, transparenţei şi par-teneriatului, în
conformitate cu legis-laţia naţională şi comunitară,
1 Total alocare pe regiune: 61.257.296 lei
îndepli-nind următoarele funcţii:
2 Total proiecte contractate (10): 15.837.334 lei

3 Total proiecte depuse: 51
4 Total proiecte selectate: 11

(b1) Programare
(b2) Evaluare la nivel de program
(b3) Monitorizare şi raportare la nivel de program
(b4) Informare şi publicitate
(b5) Lansare cereri de propuneri de proiecte
(b6) Birou de informare şi suport în
implementarea proiectelor (helpdesk)
(b7) Evaluare şi selecţie proiecte
(b8) Contractare
(b9) Monitorizarea proiectelor
(b9) Management financiar
(b9) Control financiar preventiv propriu
(b9) Control antifraudă
(b10) Managementul neregulilor
(b11) Achiziţii publice
(b12) Verificare ex-ante
(b13) Tehnologia informaţiei
(b14) Managementul riscurilor
(b15) Arhivarea documentelor

Pagina 4

AJUTOR DE STAT ªI AJUTOR DE MINIMIS
FINANÞAT DIN PROGRAMUL OPERAÞIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
Cine poate primi ajutor?
Întreprinderi – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent
de forma de forma juridică a acesteia.
Sunt incluse în această categorie, în
special, persoanele care exercită activităţi independente şi asociaţiile familiale
implicate în activităţi de artizanat şi în alte
activităţi, precum şi parteneriatele sau
asociaţiile implicate în mod regulat într-o
activitate economică.
In data de 31 martie 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a deschis liniile de finanţare aferente
schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică
şi ajutorul de minimis. Începând cu acest moment, orice întreprindere din România
poate trimite electronic, prin aplicaţia ActionWeb, la AMPOSDRU, cereri pentru
subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului
îmbolnăvirilor profesionale.
Schema generală de ajutor finanţată din
POSDRU conţine trei regimuri diferite
de ajutor:
A. Ajutor de stat pentru ocupare –
subvenţionarea costurilor pentru
ocuparea forţei de muncă, domeniile
majore de intervenţie:
5.1 „Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare", respectiv
subvenţionarea costurilor pentru
încadrarea în muncă a şomerilor (29,2
milioane euro);
5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen
lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea
forţei de muncă", respectiv
subvenţionarea costurilor pentru
încadrarea în muncă a persoanelor din
mediul rural (32,1 milioane euro).
B. Ajutor de stat pentru formare –
subvenţionarea costurilor pentru
formare profesională, domeniile majore
de intervenţie:
2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă",
respectiv costurile aferente programelor
de mentorat care sprijină tinerii
angajaţi în prima etapă a primului lor
loc de muncă important (2,45 milioane
euro);
2.3 „Acces şi participare la FPC",
respectiv costurile aferente sprijinului
acordat întreprinderilor pentru

actualizarea strategiilor/planurilor de
dezvoltare a resurselor umane şi
costurile aferente formării profesionale
continue a angajaţilor la iniţiativa
angajatorilor sau de către aceştia din
urmă (38,8 milioane euro);
3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi
şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii", respectiv costurile aferente
formării profesionale a angajaţilor prin
programe de perfecţionare, respectiv
specializare (15 milioane euro).
C. Ajutor de minimis – subvenţionarea
costurilor pentru informare, instruirea
şi investiţii în domeniul sănătăţii şi
securităţii la locul de muncă, domeniul
major de intervenţie:
3.2 „Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii".
Legislaţie comunitară aplicată:
Regulamentul General de Exceptare
nr.800/2008, care nu presupune solicitarea
unei autorizaţii anterioare de la Comisia
Europeană în cazul în care valoarea ajutorului acordat nu depăşeşte o anumită sumă
Regulamentul (CE) nr.1998/2006 privind
aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene ajutoarelor de minimis.

Bani pentru completarea echipei! –
Ajutor de stat pentru ocuparea forţei
de muncă (61,2 milioane Euro)
Pentru ce se acordă?
1.Pentru recrutarea lucrătorilor defavorizaţi, respectiv orice persoană care
îndeplineşte următoarele criterii:
- nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni, sau
- nu a absolvit o formă de învăţământ
secundar sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3 – liceu ciclu superior),
sau
- are o vârstă de peste 50 de ani, sau
- trăieşte singură, având în întreţinerea sa
una sau mai multe persoane, sau
- lucrează într-un sector sau profesie în
care dezechilibrul repartizării posturilor
între bărbaţi şi femei este cu cel puţin 25
% mai mare decât media dezechilibrului
repartizării posturilor între bărbaţi şi femei
în toate sectoarele economice şi care
aparţine grupului de gen minoritar, sau
- este membru al unei minorităţi etnice
dintr-un stat membru şi care are nevoie să
îşi dezvolte profilul lingvistic, formarea
profesională sau experienţa de muncă
pentru a-şi îmbunătăţi şansele de a obţine
un loc de muncă stabil
2.Pentru recrutarea lucrătorilor extrem
de defavorizaţi, respectiv orice persoană care a fost în şomaj cel puţin 24 de luni.
3. Pentru recrutarea lucrătorilor cu handicap, respectiv orice persoană:
- recunoscută ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei naţionale
- care suferă de o deficienţă recunoscută
ca urmare a unui handicap fizic, mintal
sau psihologic
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Cât se acordă?

Procent din costurile salariale: salariul brut (înainte de impozitare), Bani pentru sãnãtatea ºi
contribuţiile obligatorii (ex. contribuţiile la asigurările sociale), costurile siguranþa salariaþilor - Ajutor
îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor, în funcţie de categoria de lucrător de minimis pentru sãnãtate
Angajare
Întreprinderea poate să primească:
ºi securitate la locul de muncã
Lucrător defavorizat
50% din costurile salariale pentru primele
(24,9 milioane euro)
12 luni după angajare
Lucrător extrem de defavorizat 50% din costurile salariale pentru primele 24 luni
după angajare (respectiv 100% din primul an de angajare) Pentru ce se acordă?
Cheltuieli cu activităţi şi intervenţii, inLucrător cu handicap
75% din costurile salariale pentru primele 24 luni
clusiv informare, instruire şi investiţii,
după angajare
Procent din costurile salariale pentru Condiţii pentru acordare: pentru:
- Asigurarea sănătăţii şi securităţii la
recrutarea unui lucrător cu handicap: - Cererea de finantare:
locul de muncă;
– 75% din costurile salariale pentru
Valoare minimă – 10.000 euro şi - Prevenirea bolilor profesionale;
primele 24 luni după angajare;
Valoare max – 2 milioane de euro - Informarea şi instruirea lucrătorilor în
– 100% din costurile suplimentare
domeniul sănătăţii şi securităţii la locul
– Momentul prezentarii cererii:
generate de încadrarea în muncă a
înainte de a se formaliza angajarea de muncă;
lucrătorilor cu handicap:
- Asigurarea cadrului organizatoric şi
– Întreprindere mare: trebuie sa
costurile de adaptare a spaţiilor;
a mijloacelor necesare asigurării
dovedească că acest ajutor
costuri cu personal de asistenţă
securităţii şi sănătăţii la locul de
are un efect stimulativ
(costuri pentru încadrarea în muncă a
muncă.
personalului utilizat exclusiv în scopul
Cât se acordă?
– Încadrarea în munca se
acordării de asistenţă lucrătorilor cu
realizează dacă:
Intensitatea
maximă a ajutorului poate
handicap);
Reprezintă o creştere netă a
ajunge
la
100%
din costurile eligibicosturi pentru adaptarea sau
numărului de angajaţi (media
le determinate în conformitate cu redobândirea echipamentelor,
celor 12 luni anterioare);
gulile de eligibilitate pentru POSDRU
programelor informatice, facilităţi
finanţat din Fondul Social European:
Bani pentru formarea profesională! –
- Regulamentul (CE) nr.1081/2006
privind Fondul Social European;
- Ordinul MMFPS şi MFP nr. 3/185
/2008 privind cheltuielile eligibile pentru POSDRU (www.fseromania.ro).

Ajutor de stat pentru formarea
profesionalã (56,2 milioane Euro)

Pentru ce se acordă?
Procent din costurile cu formarea
profesională generală sau specifică a
angajaţilor:
- formare generală – formare cu un
con!inut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual
sau viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi
transferate într-o mare măsură către
alte întreprinderi sau alte domenii de
activitate
- formare specifică – formare cu un
con!inut aplicabil direct și principal
postului actual sau viitor al angajatului
în întreprindere şi care oferă calificări
ce nu pot fi transferate către alte
întreprinderi sau alte domenii de
activitate sau care pot fi transferate
numai într-o măsură limitată
Cheltuielile eligibile:
- costurile de personal ale formatorilor;
- cheltuielile de deplasare ale formatorilor şi participanţilor la formare,
inclusiv cheltuielile de cazare;
- alte cheltuieli curente, precum cele
pentru materiale şi furnituri direct
legate de proiect;
- amortizarea instrumentelor şi echi-

pamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare în cauză;
- costurile serviciilor de îndrumare şi
consiliere privind proiectul de
formare;
- costurile de personal ale participanţilor la proiectul de formare (numai
orele în care participanţii participă
efectiv la formare, după deducerea
eventualelor ore lucrătoare) şi costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale), până la maximum totalului celorlalte costuri eligibile menţionate
anterior.

Cât se acordă?
Ţinând cont de dimensiunea întreprinderii şi de tipul de formare profesională, intenstitatea ajutorului este de:
Dimensiunea intreprinderii:
mică
Formare generală - formare specifică
80%
45%
medie
Formare generală - formare specifică
70%
35%
mare
Formare generală - formare specifică
60%
25%

O întreprindere poate primi până la
maxim 200.000 de Euro ajutor de
minimis în 3 ani consecutivi (maxim 100.000 euro întreprinderile din
sectorul transporturilor), respectiv
vor fi cumulate toate ajutoarele de
minimis pe care le primeşte, indiferent
de tipul de investiţie şi de tipul de
autoritate publică.
Exemplu: dacă o întreprindere a primit
150.000 euro ajutor de minimis într-o
perioadă de 3 ani, nu va putea să
solicite mai mult de 50.000 Euro, indiferent dacă această sumă reprezintă
mai puţin de 100% din costul
proiectului.
Condiţii pentru acordare
Cererea de finanţare:
valoare minimă – 10.000 euro şi
valoare maximă – 200.000 euro
Momentul prezentării aplicaţiei
înainte de a se angaja orice
cheltuială pentru asigurarea
sănătăţii şi securităţii la locul
de muncă.
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Prezentarea principalelor domenii majore de intervenþie din cadrul
POSDRU gestionate de cãtre OIR POS DRU Regiunea SUD MUNTENIA

AxaPrioritară3:Creştereaadaptabilităţiilucrătorilorşiîntreprinderilor
Obiectivul general al acestei axe prioritare este: promovarea culturii antreprenoriale, flexicurităţii
şi adaptabilităţii prin sprijinirea forţei de muncă şi a întreprinderilor competente, pregătite şi
adaptabile.
Următoarele obiective specifice vor contribui la realizarea obiectivului general:
Dezvoltarea antreprenoriatului, prin sprijinirea indivizilor pentru iniţierea afacerilor;
Îmbunătăţirea nivelului de calificare al specialiştilor din managementul şi organizarea muncii;
Creşterea nivelului de specializare a angajaţilor, prin actualizarea şi îmbunătăţirea calificărilor;
Creşterea nivelului de participare a partenerilor sociali şi a ONG-urilor în furnizarea de servicii
comunităţii.
Domenii majore de intervenţie
1 Promovarea culturii antreprenoriale;
2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;
3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă.

3.1Operatiuni indicative:
1 creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii

Grupuri ţintă:
1 Angajaţi;
2 Personalul de conducere din întreprinderi,
mai ales din micro-întreprinderi şi IMM-uri;
3 Întreprinzători;
4 Persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă.

2 Dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente pentru a
sprijini demararea activităţilor unei afaceri, antreprenoriatul
şi ocuparea pe cont propriu;
pozitive faţă de cultura antreprenorială;
3 Promovarea activităţilor dedicate implementării intervenţi2 implementarea de programe şi servicii inovative pentru
ilor pilot privind schemele de ajutoare şi stimulente financiaîncurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii
re, precum vouchere tehnologice şi pentru pregătire pentru
antreprenoriale;
persoanele care iniţiază o afacere şi pentru întreprinzători;
3 formarea abilităţilor manageriale, în special pentru
4 Activităţi de formare profesională pentru a sprijini şi
micro-întreprinderi şi IMM-uri;
susţine reorganizarea IMMurilor, în sprijinul inovaţiilor de
4 încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin
natură tehnologică şi organizaţională, pentru dezvoltarea
pentru iniţierea unei afaceri.
sectoarelor inovatoare;
Asistenţă acordată IMM-urilor în vederea reorganizării
5
afacerilor şi studierii noilor structuri organizatorice;
#Micro-întreprinderi si IMM-uri;
6 Activităţi de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea cererii
#Universitati publice si private acreditate;
# Furnizori autorizati de FPC;
de competenţe necesare pentru cresterea competitivităţii
#Centre sau institute de cercetare cu atributii
lor în raport cu piaţa de referinţă şi creşterea economiei;
specifice în domeniul promovarii si dezvoltarii
Activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru iniantreprenoriatului;
7
ţierea
afacerilor, formare profesională, activităţi de asistenţă
# Organismele si agentiile aflate în
coordonarea/subordonate MECT si MMFPS
şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe
sau structurile teritoriale ale acestora;
cont propriu;
#Organizatii sindicale si patronate;
Activităţi de formare profesională/asistenţă pentru crea#Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si 8
Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala; rea şi consolidarea noilor întreprinderi;
Asistenţă în afaceri oferită companiilor nou înfiinţate de
#ONG-uri (asociatii si fundatii).
9
către
companiile cu experienţă sau de către experţi specia#Camere de comert si industrie;
lizaţi, cu posibilitatea transferării poveştilor de succes şi a
#Autoritati publice locale;
Activităţi eligibile:
bunelor practici naţionale sau europene;
1 Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si 10 Activităţi de actualizare a calificărilor/competenţelor penconstientizare privind oportunităţile existente în vederea tru angajaţii microîntreprinderilor şi ai IMM-urilor dedicate
încurajării antreprenoriatului;
dobândirii de noi competenţe cu scopul de a garanta disemi2 Organizarea de seminarii în cadrul instituţiilor de educaţie narea inovării, o eficienţă organizaţională mai mare si coreşi formare profesională şi în întreprinderi pentru a promova larea cu cerinţele pieţei;
cultura antreprenorială, cu accent pe oportunităţile de 11 Activităţi de formare profesională dezvoltate pentru asodezvoltare în noile domenii de ocupare;
ciaţii de IMM-uri din sectoare/domenii specifice;
3 Activităţi de diseminare pentru a promova antreprenori- 12 Activităţi de formare specifice şi consiliere/tutoriat cu
atul din perspectiva dezvoltării durabile, precum conştienti- scopul facilitării interacţiunii între universităţi, centre de
zarea asupra aspectelor referitoare la prevenirea poluării şi afaceri şi cercetare, cu accent pe diseminarea expertizei în
mediul înconjurător etc;
tehnologiile eco-inovatoare şi transferul bunelor practici în
4 Sprijin pentru realizarea analizelor şi studiilor privind dez- domeniul energiei şi mediului;
voltarea oportunităţilor antreprenoriale în activităţi noi în 13 Activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării
sectoarele productive privind, în special, domeniile noi de şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat
ocupare şi dezvoltare economică şi sectoarele emergente, (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personaprecum sectorul turistic durabil;
le/individualizate etc.);
5 Dezvoltarea activităţilor de cercetare şi analiză în vederea 14 Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuconectării resurselor şi serviciilor existente, cu scopul de a parea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor
sprijini iniţierea de noi afaceri;
de tip spin-off;
1 Sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate pentru 15 Activităţi pentru consolidarea capacităţii de a dezvolta şi
dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate, cercetări de promova parteneriate, inclusiv în relaţie cu cerinţele pieţii
piaţă şi analize privind cererea în mediul de afaceri;
interne şi transnaţionale;

Categorii de beneficiari eligibili:
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3.2 Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi
şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi întreprinderilor este o necesitate, dat fiind
procesul de schimbări structurale de pe piaţa muncii din România. Prin asigurarea creşterii
adaptabilităţii va creşte capacitatea pieţei muncii de a anticipa şi de a asimila schimbările
economice şi sociale. Obiectivul dezvoltării unei pieţe a muncii moderne şi flexibile este în
concordanţă cu prioritatea UE de îmbunătăţire a calităţii şi productivităţii muncii, prin
dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor cerute de tehnologiile moderne şi sectoarele cu
valoare adăugată.
Operaţiunile propuse se vor concentra pe creşterea cunoştinţelor specifice, expertizei şi
competenţelor, atât pentru angajatori cât şi pentru angajaţi, privind schimbările şi evoluţiile
economice actuale. Acest domeniu major de intervenţie va încuraja furnizarea formării
profesionale specializate, stabilirea unor forme moderne de organizare a muncii, acţiuni inovative
menite să crească productivitatea muncii şi armonizarea muncii cu viaţa de familie, prin programe
de lucru mai flexibile. În acelaşi timp, se va urmări promovarea iniţiativelor din domeniul angajării,
Operaţiuni indicative:
1 Sprijinirea metodelor inovative de organizare flexibilă a
muncii, inclusiv noi practici şi îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă;
2 Furnizarea de formare profesională pentru dezvoltarea
competenţelor angajaţilor în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii;
3 Sprijinirea activităţilor şi măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale, de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă, cât şi pentru asigurarea unui mediu de lucru prietenos şi
încurajarea reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie;
4 Promovarea şi sprijinirea formării în domeniul managementului sănătăţii şi personalului medical;
5 Campanii de informare şi conştientizare pentru schimbarea atitudinilor sociale şi stereotipurilor faţă de grupu-rile
vulnerabile în mediile de lucru;
6 Promovarea formării profesionale în domeniul noilor
tehnologii, inclusiv TIC, protecţiei mediului şi controlului
poluării;
7 Promovarea schimburilor de experienţă trans-naţionale
în ceea ce priveşte creşterea adaptabilităţii;
8 Acordarea de certificate de calitate/premii întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a muncii şi servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de familie a propriilor
angajaţi cu activitatea profesională.
Categorii de beneficiari eligibili:
1 IMM-uri;
2 Furnizori de FPC autorizaţi;
3 Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale;
4 Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi
Incluziune Socială;
5
Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul
pieţei muncii;
6 Asociaţii profesionale şi asociaţii ale IMM-urilor;
7 Camere de Comerţ si Industrie;
8 ANOFM şi structurile sale teritoriale;
9 Comitete Sectoriale;
10 ONG-uri (asociaţii şi fundaţii);
11 Universităţi;
12 Institute de Cercetare în domeniul educaţiei şi
formării profesionale şi pieţei muncii;
13 Ministerul Sănătăţii Publice şi agenţiile/structurile
subordonate /coordonate.
Activităţi eligibile:
1 Promovare şi sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea
metodelor inovatoare în vederea organizării flexibile a mun-

Grupuri ţintă:

1 Angajaţi;
2 Întreprinzători;
3Persoane fizice autorizate;
4 Manageri de la toate
nivelurile;
5 Personalul din sectorul sănătăţii;
6 Specialişti în domeniul medicinii muncii.

cii, inclusiv noi forme de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă;
2 Furnizarea programelor de formare profesională pentru
angajaţi în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
3 Activităţi şi intervenţii pentru prevenirea bolilor profesionale, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, cât şi
pentru asigurarea unui mediu de muncă atractiv şi pentru
reconcilierea activităţii profesionale cu viaţa de familie;
4 Promovarea şi asigurarea formării profesionale pentru
personalul medical şi pentru managerii din domeniul sanitar;
5 Campanii de informare şi conştientizare în vederea
schimbării atitudinilor sociale şi stereotipurilor faţă de
grupurile vulnerabile la locul de muncă;
6 Furnizarea programelor de formare profesională, în
special pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri, privind noile
tehnologii, inclusiv TIC şi actualizarea cunostinţelor TIC ale
angajaţilor, controlul poluării si protecţia mediului;
7 Promovarea schimburilor de experienţă transnaţionale în
vederea creşterii adaptabilităţii;
8 Premii pentru calitate şi certificarea calităţii pentru întreprinderile care promovează organizarea flexibilă a muncii şi
servicii vizând facilitarea reconcilierii activităţii profesionale
cu viaţa de familie pentru proprii angajaţi;
9 Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, privind necesitatea menţinerii unui mediu de lucru
adecvat, privind acţiunile ce trebuie întreprinse în eventualitatea unor valuri de frig sau de căldură;
10 Activităţi de formare profesională şi diseminare pentru
crearea unei culturi privind protecţia mediului, îmbunătăţirea
competenţelor privind controlul poluării, respectarea şi asigurarea protecţiei mediului;
11 Formare profesională specifică pentru lucrători şi manageri în vederea asigurării competenţelor necesare pentru
respectarea reglementărilor UE din domeniul dezvoltării
durabile;
12 Formare profesională şi servicii de consiliere pentru
personalul de conducere si angajaţii din întreprinderi, în scopul îmbunătăţirii managementului (în special managementul
resurselor umane), identificării nevoilor de formare ale angajaţilor şi îmbunătăţirii managementului sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;
13 Promovarea activităţilor de formare profesională destinate operatorilor tehnici din domeniul cercetării ştiinţifice şi
tehnologice;
14 Activităţi inovatoare, interregionale si transnaţionale în
vederea promovării adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor.
(Continuare în numărul viitor)
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Caravana informãrii

Pentru a reduce efectele crizei
economice, Guvernul României şi
Comisia Europeană, prin Fondul
Social European, acordă sprijin
financiar întreprinderilor.
În data de 31 martie 2009, Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a deschis liniile de finanţare
aferente schemelor de ajutor de stat
pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică şi ajutorul de
minimis.
Ajutorul de stat se defineşte ca fiind
suportul financiar acordat tuturor activităţilor economice, comerciale, indiferent
de forma juridică sau de statut (exemplu:
non profit) pentru a susţine cheltuielile
care în mod normal ar trebui suportate
de beneficiar pentru derularea activităţii.

Suportul financiar nu trebuie să afecteze
condiţiile de concurenţă de pe piaţă şi
condiţiile comerciale între Statele
Membre.
Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, în perioada mai - iulie
2009, OIR POS DRU Sud Muntenia a
organizat o serie de sesiuni de informare şi mese rotunde privind schemele de ajutor de stat şi de minimis.
Astfel, în această perioadă, în fiecare
judeţ al regiunii Sud Muntenia au fost
organizate întâlniri cu agenţi economici,
potenţiali beneficiari ai acestei finanţări,
după cum urmează:
- 11.05.2009 – Slobozia, jud. Ialomiţa sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Ialomiţa;
- 11.06.2009 – Călăraşi, jud. Călăraşi sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Călăraşi

Sesizeazã o neregulã

- 08.07.2009 – Alexandria, jud. Teleorman - sediul Consiliului Judeţean Teleorman (seminar organizat cu sprijinul
Consiliului Judeţean Teleorman, Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman şi
al Camerei de Comerţ, Industrie si
Agricultura Teleorman).
- 14.07.2009 – Ploieşti, jud. Prahova sediul Consiliului Judeţean Prahova (seminar organizat cu sprijinul Consiliului
Judeţean Prahova, Instituţiei Prefectului
Judeţului Prahova şi al Camerei de Comerţ, Industrie si Agricultura Prahova).
- 20.07.2009 – Călăraşi, jud. Călăraşi sediul S.C. PREFAB S.A. - masă rotundă in cadrul căreia au fost prezentate
schemele de ajutor de stat.
- 21.07.2009 – Târgovişte, jud. Dâmboviţa - sediul Consiliului Judeţean Dâmbovita (seminar organizat cu sprijinul
Consiliului Judeţean Dâmbovita, Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmbovita si al
Camerei de Comerţ, Industrie si Agricultura Dâmbovita).
- 29.07.2009 – Piteşti, jud. Argeş - sediul
Muzeului Judeţean Argeş (seminar organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean
Argeş).
- 31.07.2009 – Giurgiu, jud. Giurgiu - sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Giurgiu (seminar organizat cu sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu).
- 31.07.2009 – Giurgiu, jud. Giurgiu sediul S.C. TANO PROD IMPEX S.R.L.
Giurgiu - masă rotundă in cadrul căreia
au fost prezentate schemele de ajutor
de stat.

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub
semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în
ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va
avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.
Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către
unităţile de specialitate ale Autorităţii de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (AM POS DRU), iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AM POS DRU şi cu legislaţia
naţională şi europeană în vigoare.
În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvata de către AM
POS DRU în termenul stabilit, alerta privind neregula constatată poate fi transmisă direct

Orice persoană implicată în implementarea POS DRU poate să raporteze cazurile suspecte de fraudă ofiţerilor de nereguli din cadrul Autorităţii de Certificare si Plată, Autorităţii de
Management, Organismelor Intermediare sau Unităţilor de
Audit Intern ale ACP, AM sau OI, fie oficial, fie anonim.
Persoana care raportează cazul suspect nu va avea nici
o implicare ulterioară în procesul de nereguli, din motive
de securitate personală.
Pentru a avea un proces adecvat de prevenire, identificare
si raportare a neregulilor, a fost desemnat câte un ofiţer de
nereguli la nivelul fiecărei AM si OI. Ofiţerul de nereguli
desemnat la nivelul OI-urilor pregăteşte rapoarte trimestriale Adresele unde pot fi sesizate nereguli:
şi ad-hoc pe care le transmite la AM. Ofiţerul de nereguli OIRPOSDRU Sud Muntenia:
desemnat la nivelul AM pregăteşte rapoarte trimestriale şi
– Tel: 0242 – 314.048, 0242 – 314.042
ad-hoc şi le transmite Autorităţii de Certificare şi Plată.
– Fax: 0242 – 314.431
În cazul suspectării de frauda, situaţia este raportată cât se
– căsuţa de alertă nereguli.
poate de repede, în scris sau anonim, în vederea protejării
– nereguli@fsesudmuntenia.ro
securităţii celor care raporteaza cazurile. Dacă descoperă
– oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
nereguli, informatorii externi pot raporta oficial, folosind o Responsabilului National cu Autorizarea Finanţării:
scrisoare oficială, sau anonim, în scris, la telefon, prin e-mail
- nao@mfinante.ro
sau în casuta de alerte nereguli.
- naoinfo@mfinante.ro
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