Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Titlu proiect: „Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala sustenabila!”
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1. PREAMBUL:
(1) Prezenta Procedura a fost elaborata in vederea reglementarii conditiilor de acordare a subventiilor
membrilor grupului tinta al proiectului, in urma absolvirii programului de formare profesionala
“Agent de securitate”, „Ajutor de bucatar”, „Ajutor de ospatar”, „Camerista”, „Finisor in constructii”,
in cadrul proiectului proiectului „Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala
sustenabila!” Cod SMIS 114955
(2) Prezenta Procedura a fost elaborata pentru a raspunde cerintelor de transparenta si nediscriminare
in implementarea subactivitatii Activitatii 2 „Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata
muncii” Subactivitate 2.3 “Formare profesionala in meseriile Agent de securitate, Ajutor de bucatar,
Ajutor de ospatar, Camerista, Finisor in constructii”
(3) Acordarea subventiilor se realizeaza tinand seama de prevederile urmatoarelor documente/acte
normative:
 Contractul de finantare a contractul de finantare nr. POCU 140/4/2/114955/ 27.02.2018 pentru
proiectul Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala sustenabila!
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
● Ordonanta de Urgenta nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020
 Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020
 Ghidul Solicitantului – condiții specifice - ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunitățile marginalizate”AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2 - Plafoane aplicate în cadrul măsurilor sprijinit
prin proiect
2. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA

(1) Programele de formare profesionala se vor organiza si desfasura in conformitate cu Ordonanta de
urgenta 129/2000, a metodologiei de aplicare, a Standardelor ocupationale si a legislatiei secundare
specifice in vigoare.
(2) Cursantii selectati vor parcurge programul de formare profesionala, astfel:
- pentru cursurile de „Ajutor de bucatar”, „Ajutor ospatar”, „Camerista” si „Finisor in constructii”
parte teoretica 120 ore, 4 ore/zi, iar pentru partea practica 240 ore, 8 ore/zi.
- pentru cursurile de „Agent de securitate” partea teoretica 60 ore, 4 ore/zi, iar pentru partea practica
300 ore, 8 ore/zi.
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3. ACORDAREA SUBVENTIILOR
(1) In cadrul acestui proiect, se acorda 240 de subventii pentru persoanele care absolva cursul de
formare profesionala.
(2) Valoarea unei subventii este de 1.800,00 lei pentru fiecare absolvent al cursului. Subventiile vor fi
acordate din bugetul Beneficiarului proiectului-Comuna Jurilovca. Cuantumul subvenției este 5 lei/
oră pentru cursanții care participă la programe de calificare, si va fi calculata si acordata,
functie de prezenta la cursul de calificare.
(3) Acordarea subventiilor mentionate in alin.(2) se realizeaza numai dupa finalizarea cursului de
formare profesionala si numai in conditiile indeplinirii criteriilor de acordare prevazute in prezenta
procedura.
(4) Pentru acordarea subventiei prevazute in alin (2) sunt eligibile persoanele care indeplinesc
urmatoarele criterii:
a) Fac parte din grupul tinta aferent a proiectului;
b) Au parcurs intreg programul de formare profesionala si nu au inregistrat mai mult de 10% absente
nemotivate sau 25% absente motivate. Cuantumul subvenției de 5 lei/ oră pentru cursanții care
participă la programul de calificare, va fi diminuat corespunzator nr. de absente nemotivate/ motivate,
in limita procentului mai sus mentionat, corespunzator categoriilor de absente inregistare si dovedite
prin Tabelul de prezenta la cursul de calificare;
c) Au participat la examenul final de evaluare in urma programului de formare profesionala, si au
promovat examenul ;
d) Au completat si au predat documentele care constituie anexe la prezenta procedura
(5) Dosarul pentru solicitarea acordarii subventiei se intocmeste de catre Expert grup tinta si trebuie
sa contina:
 Cerere tip de acordare a subventiei- Anexa 1
 Declaratie - Anexa 2
 Copie dupa Carte de identitate
 Contractul de subventie-Anexa 3
 Proceul verbal de validare a dosarului-Anexa 4
 Decizia de acordare a subventiei-Anexa 5
 Extras de cont titular
 Copie dupa documentele de examen (proces verbal si catalog examen) ;

3

(6) Subventiile vor fi platite persoanelor eligibile de catre Beneficiar-Comuna Jurilovca, la momentul
existentei disponibilului de bani in contul proiectului.
(7) Subventiile se acorda in contul bancar al titularului.
NOTA:
In cazul în care cursantul abandonează programul de formare profesionala pe parcursul derularii, si/
sau nu se prezinta la examenul final de evaluare in urma parcurgerii intregului program de formare
profesionala, acesta nu va beneficia de subventie.
4. ETAPELE DE ACORDARE A SUBVENTIEI
(1) Subventiile vor fi acordate dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
- Verificarea dosarului de acordare a subventiilor de catre comisia de analiza formata din
urmatoarele persoane: Manager de proiect, Expert grup tinta si Responsabil centru comunitar de
servicii integrate –Beneficiar Comuna Jurilovca, conform Dispozitie nr 91/09.04.2019.
- Intocmirea Procesului verbal de analiza a dosarului de acordare a subventiilor – Anexa 4
- Emiterea deciziei de acordare a subventiei pentru fiecare beneficiar - Anexa 5

5.DISPOZITII FINALE
(1) Informatiile referitoare la cuantumul si conditiile de acordare a subventiei vor fi comunicate in
mod transparent cursantilor inaintea inceperii cursului de formare si vor fi postate pe site-ul Comunei
Jurilovca www.primariajurilovca.ro.
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