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Organismul Intermediar Regional pen-
tru Programul Operaţional Sectorial pen-
tru Dezvoltarea Resurselor Umane Re-
giunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Sud 
Muntenia) este organizat şi funcţionează in 
temeiul Hotărarii Guvernului nr. 381/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Minister-
ului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

OIRPOSDRU Sud Muntenia este instituţie 
publică cu personalitate juridică, fi nanţată 
de la bugetul de stat.

OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură apli-
carea unitară in Regiunea Sud Muntenia a 
atribuţiilor delegate de către Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane, fi nanţat prin Fondul Social Euro-
pean, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman

FSE
 Vor fi  implementate următoarele axe pri-

oritate şi domenii de intervenţie, din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU): 

• Axa 3: Creşterea adaptabilităţii forţei de 
muncă şi a intreprinderilor,  domeniile ma-

OIR POS DRU Sud Muntenia

jore de intervenţie: 
- (3.1) “Promovarea culturii antreprenoriale” şi 
- (3.2) “Formare şi sprijin pentru intreprinderi 

şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
• Axa 5: Promovarea măsurilor active de 

ocupare, domeniul major de intervenţie:
- (5.1) “Dezvoltarea şi implementarea 

măsurilor active de ocupare”.
• Axa 6: Promovarea incluziunii sociale, 

domeniile majore de intervenţie:
- (6.2) “imbunătăţirea accesului şi participării 

grupurilor vulnerabile la sistemul de educaţie 
şi pe piaţa muncii” şi 

- (6.3) “Promovarea egalităţii de şanse pe 
piaţa muncii”

PHARE
De asemenea, OIRPOSDRU Sud Munte-

nia îndeplineşte:
- pentru Subprogramul Phare 2003 Coezi-

une Economică şi Socială, responsabilităţi 
delegate prin acord de implementare de 
către Autoritatea de Implementare din cadrul 
MMFES, 

- pentru Subprogramele Phare 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială, rolul de Au-
toritate de Implementare,  in conformitate cu 
legislaţia naţională şi comunitară.

Potenţialii promotori de proiecte care doresc să participe la sesiunile de pregătire pentru a 
obţine fi nanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, sunt invitaţi să consulte şi să completeze documentele disponibile pe site-urile www.
fsesudmuntenia.ro sau www.fseromania.ro pentru a fi  înregistraţi în baza de date.

Toate informaţiile legate de potenţialii promotori de proiecte pot fi  trimise Organismului In-
termediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane – Regiunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Sud Muntenia) – regiunea de dezvoltare 
nr. 3 pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman –  
responsabil cu implementarea axelor prioritare 3, 5 şi 6, la adresele de mail: oirposdrusm@
fsesudmuntenia.ro, oi_sud@amposdru.mmssf.ro, tel. 0242 314048.
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1. „Educaţie mai bună 
pentru toţi”, Axa Prioritară 
1 „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul 
creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere”, Domeniul 
Major de Intervenţie 1.1 
„Acces la educaţie şi for-
mare profesională iniţială de 
calitate”; 

2. „Universitate pen-
tru viitor”, Axa Prioritară 
1 „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul 
creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere”, Domeniul 
Major de Intervenţie 1.2 
„Calitate în învăţământul su-
perior”; 

3. „Profesionişti în 
educaţie şi formare”, Axa 
Prioritară 1 „Educaţia şi for-
marea profesională în spri-
jinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere”, Domeniul 
Major de Intervenţie 1.3 
„Dezvoltarea resurselor um-

ane în educaţie şi formare 
profesională”; 

4. „Califi cări europene”, 
Axa Prioritară 1 „Educaţia 
şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii ba-
zate pe cunoaştere”, Dome-
niul Major de Intervenţie 
1.4 „Calitate în formarea 
profesională continuă”; 

5. „Şcoala doctorală”, 
Axa Prioritară 1 „Educaţia 
şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii ba-
zate pe cunoaştere”, Dome-
niul Major de Intervenţie 
1.5 „Programe doctorale şi 
post-doctorale în sprijinul 
cercetării”; 

6. „Burse doctorale”, Axa 
Prioritară 1 „Educaţia şi for-
marea profesională în spri-
jinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii ba-
zate pe cunoaştere”, Dome-
niul Major de Intervenţie 
1.5 „Programe doctorale şi 
post-doctorale în sprijinul 

cercetării”; 
7. „Învaţă o meserie!”, 

Axa Prioritară 2 „Corelarea 
învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii”, Do-
meniul Major de Intervenţie 
2.1 „Tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă”; 

8. „A doua şansă în 
educaţie”, Axa Prioritară 
2 „Corelarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii”, Domeniul Major 
de Intervenţie 2.2 „Preve-
nirea şi corectarea părăsirii 
timpurii a şcolii”; 

9. „Fii întreprinzător!”, 
Axa Prioritară 3 „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi 
a întreprinderilor”, Dome-
niul Major de Intervenţie 3.1 
„Promovarea culturii antre-
prenoriale”; 

10. „Acţionăm împreună”, 
Axa Prioritară 3 „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi 
a întreprinderilor”, Dome-
niul Major de Intervenţie 3.3 
„Dezvoltarea parteneriatelor 
şi încurajarea iniţiativelor 

pentru partenerii sociali şi 
societatea civilă”; 

11. „Calitate în serviciile 
de ocupare”, Axa Prioritară 
4 „Modernizarea Serviciului 
Public de Ocupare”, Dome-
niul Major de Intervenţie 4.1 
„Întărirea capacităţii SPO 
pentru furnizarea serviciilor 
de ocupare”; 

12. „Profesionişti în piaţa 
muncii”, Axa Prioritară 4 
„Modernizarea Serviciului 
Public de Ocupare”, Dome-
niul Major de Intervenţie 4.2 
„Formarea personalului pro-
priu al SPO”; 

13. „Mediul rural - 
oportunităţi de ocupare”, 
Axa Prioritară 5 „Promo-
varea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul Major 
de Intervenţie 5.2 „Promo-
varea sustenabilităţii pe ter-
men lung a zonelor rurale în 
ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea 
forţei de muncă”; 

14. „Pentru o viaţă mai 
bună”, Axa Prioritară 6 
„Promovarea incluziunii so-
ciale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea 
economiei sociale”; 

15. „Împreună pe piaţa 
muncii”, Axa Prioritară 
6 „Promovarea inclu-
ziunii sociale”, Domeniul 
Major de Intervenţie 6.2 
„Îmbunătăţirea accesului şi 
a participării grupurilor vul-
nerabile pe piaţa muncii”; 

16. „Şanse egale şi re-
spect”, Axa Prioritară 6 
„Promovarea incluziunii so-
ciale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 6.3 „Promovarea 
egalităţii de şanse pe piaţa 
muncii”.

Depunerea unei cerereri 
de fi nanţare se face numai 
electronic pe ActionWeb, 
aplicaţie accesabilă pe www.
fseromania.ro.

Termenul limită de trans-
mitere este 17 martie 2008

Cerere de  propuneri de proiecte
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte:
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8 Organisme Intermediare Re-
gionale, printre care şi OIRPOSDRU 
Sud Muntenia vor fi  responsabile 
de implementarea următoarelor axe 
şi domenii majorede intervenţie:

Axa Prioritare 3 – „Cresterea 
adaptabilităţii lucrătorilor si între-
prinderilor”,  domeniile majore de 
intervenţie 1 – „Promovarea cul-
turii antreprenoriale” şi 2 –  „Instru-
irea şi sprijinirea întreprinderilor şi 
angajaţilor în vederea promovării 
adaptabilităţii”

Axa Prioritară 5 – „Promova-
rea măsurilor active de ocupare”, 
domeniul major de intervenţie 1 
– „Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare”

Axa Prioritară 6 – „Promovarea 

Axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie 
implementate de OIRPOSDRU Sud Muntenia

incluziunii sociale”, domeniul major 
de intervenţie 2 – „Îmbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii” şi 3 – 
„Promovarea egalităţii de şanse pe 
piaţa muncii”.

OIRPOSDRU Sud Muntenia 
este structurat în trei unităţi princi-
pale:

Serviciul Implementare
Serviciul Management Finan-

ciar
Biroul juridic administrativ
Sub directa coordonare a di-

rectorului executiv al OI se afl ă 
Compartimentul Audit Intern şi 
Compartimentul Managementul 
Neregulilor.

Cele 8 Organisme Intermediare 

Regionale vor sprijini implementa-
rea POS DRU în acele domenii de 
competenţă dezvoltate pe parcursul 
implementării programului Phare 
2004-2006. În acest sens, proiecte-
le de tip FSE care au fost imple-
mentate de către cele 8 OI regiona-
le în domeniul capitalului uman, în 
ceea ce priveste măsurile active pe 
piaţa muncii şi incluziunea socială 
a persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile, au reprezentat un ele-
ment de bază în desemnarea lor ca 
structuri de implementare a POS 
DRU si în delegarea către acestea 
a unor sarcini specifi ce, asa cum 
este prevăzut în Acordul de dele-
gare de funcţii.

Potenţialii benecifi ari de fi nanţări PHARE 2006 pot consulta modifi cările apărute pe adresa de Internet a 
OIRPOSDRU Sud Muntenia – www.fsesudmuntenia.ro sau pe adresa de Internet a Autorităţii de Management 
POSDRU – www.fseromania.ro. Alături de alte modifi cări, corrigendum-urile stabilesc şi datele limită de primire 
a solicitărilor de fi nanţare nerambursabilă astfel:

Trei noi corrigendum-uri  pentru schemele de 
fi nanţare PHARE 2006urmare din pagina 1

CORRIGENDUM Nr. 1 LA: 
Ghidul solicitantului pen-

tru schema de fi nanţare 
nerambursabilă Phare 2006 
Măsuri active pentru ocuparea 
forţei de muncă 

Coeziune Economică şi Socială 
Dezvoltarea Resurselor Umane

„Termenul limită pentru pri-
mirea solicitărilor de fi nanţare 
nerambursabilă este 21.04.2008, 
ora 16:00 (ora locală). Orice so-
licitare primită după termenul 
limită va fi  respinsă în mod au-
tomat, chiar dacă ştampila poştei 
indică o dată anterioară datei 
limită, sau dacă întârzierea este 
datorată serviciului de curierat 
privat.”

CORRIGENDUM Nr. 1 LA: 
Ghidul solicitantului pen-

tru schema de fi nanţare 
nerambursabilă Phare 2006 
Promovarea învăţării pe parcur-
sul întregii vieţi pentru califi carea 
şi recalifi carea forţei de muncă 

Coeziune Economică şi Socială 
Dezvoltarea Resurselor Umane

“Termenul limită pentru pri-
mirea solicitărilor de fi nanţare 
nerambursabilă este 21.04.2008, 
ora 16:00 (ora locală). Orice so-
licitare primită după termenul 
limită va fi  respinsă în mod au-
tomat, chiar dacă ştampila poştei 
indică o dată anterioară datei 
limită, sau dacă întârzierea este 
datorată serviciului de curierat 
privat.”

CORRIGENDUM Nr. 2 LA: 
Ghidul solicitantului pen-

tru schema de fi nanţare 
nerambursabilă Phare 2006 
Servicii Sociale 

Coeziune Economică şi Socială 
Dezvoltarea Resurselor Umane

„Termenul limită pentru pri-
mirea solicitărilor de fi nanţare 
nerambursabilă este 10.03.2008, 
ora 16:00 (ora locală). Orice so-
licitare primită după termenul 
limită va fi  respinsă în mod au-
tomat, chiar dacă ştampila poştei 
indică o dată anterioară datei 
limită, sau dacă întârzierea este 
datorată serviciului de curierat 
privat.”
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Recent a fost publicat, in Monitorul 
Ofi cial, Ordinul nr. 3/2008 al ministru-
lui muncii privind stabilirea regulilor de 
eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligi-
bile în cadrul operaţiunilor fi nanţate 
prin Programul operaţional sectorial 
"Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013". 

În pagina .... puteţi citi care sunt 
aceste cheltuieli eligibile aferente 
axelor prioritare 1 – 6, cu menţiunea că 
OIRPOSDRU Sud Muntenia va imple-
menta domenii de intervenţie din cadrul 
axelor prioritare 3, 5 şi 6:

Lista cheltuielilor eligibile, aferente 
axelor prioritare 1 - 6

1. Cheltuieli cu personalul 
1.1. Salarii şi asimilate acestora 
a) salarii; 
b) prime, stimulente, bonusuri. 
1.2. Onorarii 
1.3. Contribuţii sociale aferente 

cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuţii angajaţi 
şi angajatori) 

   a) contribuţii de asigurări sociale 
de stat; 

   b) contribuţii de asigurări de 
şomaj; 

   c) contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate; 

   d) contribuţii de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesion-
ale; 

   e) alte contribuţii. 
   2. Cheltuieli cu cazarea, transpor-

tul şi diurna 
   2.1. Transport de persoane (per-

sonal propriu, alte persoane) 

A fost aprobată lista cheltuielilor

   2.2. Transport de materiale şi 
echipamente 

   2.3. Cazare 
   2.4. Diurnă 
   3. Cheltuieli aferente manage-

mentului de proiect 
   3.1. Multiplicare 
   3.2. Traducere şi interpretare 
   3.3. Servicii de sonorizare 
   3.4. Prelucrare date 
   3.5. Conectare la reţele informati-

ce 
   3.6. Întreţinere, actualizare şi dez-

voltare aplicaţii informatice 
   3.7. Cheltuieli aferente proce-

durilor de achiziţie publică 
   3.8. Achiziţionare de publicaţii, 

cărţi, reviste de specialitate relevante 
pentru operaţiune, în format tipărit şi/
sau electronic 

   3.9. Abonamente la publicaţii de 
specialitate 

   3.10. Concesiuni, brevete, licenţe, 
mărci comerciale, drepturi şi active 
similare 

   3.11. Materiale consumabile: 
   a) cheltuieli cu materialele auxil-

iare; 
   b) cheltuieli privind combustibilul; 
   c) cheltuieli privind materialele 

pentru ambalat; 
   d) cheltuieli privind piesele de 

schimb; 
   e) cheltuieli privind hrana; 
   f) cheltuieli privind alte materiale 

consumabile. 
   3.12. Materiale de natura obiect-

elor de inventar: 
   a) birotică; 
   b) papetărie. 

   4. Taxe 
   4.1. Taxe de certifi care a 

competenţelor (inclusiv taxe de cer-
tifi care a competenţelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele formale) 

   4.2. Taxe de evaluare/acredi-
tare/autorizare a programelor de for-
mare/educaţie (inclusiv a acelora 
care furnizează pregătirea teoretică în 
cadrul programelor de ucenicie) 

   4.3. Taxe de eliberare a certifi cate-
lor de califi care 

   4.4. Taxe de autorizare pentru an-
gajatorii care organizează ucenicia la 
locul de muncă 

   4.5. Taxe de atestare pentru per-
soanele din întreprinderi care au rol de 
maiştri de ucenicie 

   4.6. Taxe de autorizare a centrelor 
de evaluare de competenţe 

   4.7. Taxe de participare la pro-
grame de formare/educaţie 

   5. Cheltuieli fi nanciare şi juridice 
   5.1. Prime de asigurare (imobile, 

bunuri şi răspundere profesională) 
   5.2. Cheltuieli aferente deschiderii 

şi gestionării contului bancar al proi-
ectului 

   5.3. Costul aferent garanţiilor ofer-
ite de bănci sau de alte instituţii fi nan-
ciare 

   5.4. Onorarii pentru consultanţă 
juridică 

   5.5. Taxe notariale 
   5.6. Expertize tehnice şi fi nan-

ciare 
   5.7. Audit 
   5.8. Contabilitate 
   6. Cheltuieli pentru închirieri, 

amortizări şi leasing 
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eligibile POSDRU 2007 - 2013
   6.1. Închiriere (locaţii, bunuri): 
   a) închiriere sedii, inclusiv depoz-

ite; 
   b) închiriere spaţii pentru 

desfăşurarea diverselor activităţi ale 
operaţiunii; 

   c) închiriere echipamente; 
   d) închiriere vehicule; 
   e) închiriere diverse bunuri. 
   6.2. Amortizare active 
   6.3. Rate de leasing plătite de uti-

lizatorul de leasing pentru: 
   a) echipamente; 
   b) vehicule; 
   c) diverse bunuri. 
   7. Subvenţii şi burse 
   7.1. Subvenţii acordate pentru 

elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici 
şi însoţitorii acestora 

   7.2. Subvenţii pentru angajatori: 
   a) subvenţii pentru întreprin-

derile care angajează ucenici, tineri 
absolvenţi; 

   b) subvenţii pentru plata salariilor 
pentru proaspăt angajaţi, pe o perioadă 
de 6 luni; 

   c) alocaţii fi nanciare pentru între-
prinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi 
în programe de formare profesională 
continuă, în vederea suplinirii absenţei 
acestora în perioada de formare. 

   7.3. Subvenţii pentru angajaţii care 
fac parte din grupuri vulnerabile şi au 
nevoie de sprijin fi nanciar suplimentar 
în vederea participării la formarea 
profesională continuă sau la programe 
de ucenicie (de exemplu, persoane 
care aparţin minorităţilor etnice, per-
soane cu dizabilităţi, persoane care 
trăiesc în comunităţi izolate/sărace, 
alte persoane dezavantajate) 

   7.4. Subvenţii pentru cursanţi pe 
perioada derulării cursurilor 

   7.5. Subvenţii pentru înregistrarea 
drepturilor de autor 

   7.6. Subvenţii pentru servicii so-
ciale de îngrijire pentru persoanele de-
pendente (bătrâni, copii, persoane cu 
dizabilităţi) 

   7.7. Premii în cadrul unor concur-
suri 

   7.8. Burse de studii pentru elevi, 
studenţi, doctoranzi 

   7.9. Burse post doctorat 
   7.10. Burse sociale 
   7.11. Burse de merit 
   8. Cheltuieli generale de 

administraţie 
   8.1. Salarii şi asimilate acestora 

aferente personalului administrativ, 

secretariat şi personalului auxiliar, pre-
cum şi contribuţiile sociale aferente 

   8.2. Utilităţi: 
   a) apă şi canalizare; 
   b) servicii de salubrizare; 
   c) energie electrică; 
   d) energie termică şi/sau gaze 

naturale; 
   e) telefoane, fax, internet, acces la 

baze de date; 
   f) servicii poştale; 
   g) servicii curierat. 
   8.3. Servicii de administrare a 

clădirilor: 
   a) întreţinerea curentă; 
   b) asigurarea securităţii clădirilor; 
   c) salubrizare şi igienizare. 
   8.4. Servicii de întreţinere şi repa-

rare echipamente şi mijloace de trans-
port: 

   a) întreţinere echipamente; 
   b) reparaţii echipamente; 
   c) întreţinere mijloace de trans-

port; 
   d) reparare mijloace de transport. 
   8.5. Arhivare documente 
   9. Cheltuieli de informare şi pub-

licitate 
   10. Cheltuieli de tip FEDR 
   10.1. Terenuri 
   10.2. Amenajări de terenuri: 
   a) defrişări; 
   b) demontări; 
   c) evacuări materiale rezultate; 
   d) devieri reţele de utilităţi din am-

plasament; 
   e) drenaje; 
   f) amenajări pentru protecţia me-

diului; 
   g) refacerea cadrului natural după 

terminarea lucrărilor: plantare copaci, 
reamenajare spaţii verzi. 

   10.3. Construcţii: 
   a) achiziţie de clădiri; 
   b) reabilitare/modernizare clădiri; 
   c) construcţie de clădiri. 
   10.4. Instalaţii tehnice 
   10.4.1. Echipamente tehnologice 

(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru): 
   a) utilaje şi echipamente tehno-

logice şi funcţionale. 
   10.4.2. Alte echipamente: 
   a) echipamente de calcul şi echi-

pamente periferice de calcul; 
   b) cablare reţea internă; 
   c) achiziţionare şi instalare de 

sisteme şi echipamente pentru per-
soane cu dizabilităţi. 

   10.4.3. Aparate şi instalaţii de 
măsurare, control şi reglare 

   10.5. Mobilier, aparatură, birotică, 
echipamente de protecţie a valorilor 
umane şi materiale 

   10.6. Alte cheltuieli pentru 
investiţii 

   10.6.1. Cheltuieli pentru avize, 
acorduri, autorizaţii: 

   a) taxe pentru obţinerea/prelun-
girea valabilităţii certifi catului de urban-
ism; 

   b) taxe pentru obţinerea/pre-
lungirea valabilităţii autorizaţiei de 
construcţie; 

   c) obţinerea avizelor şi acordurilor 
pentru racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termofi care, energie electrică, 
telefonie; 

   d) obţinerea acordului de mediu; 
   e) obţinerea avizului PSI; 
   f) obţinerea avizelor sanitare de 

funcţionare. 
   10.6.2. Cheltuieli privind proiect-

area şi ingineria: 
   a) elaborarea tuturor fazelor de 

proiectare (studiu de prefezabilitate, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 
detalii de execuţie); 

   b) plata verifi cării tehnice a proi-
ectului; 

   c) elaborarea documentaţiilor 
necesare obţinerii acordurilor, avizelor 
şi autorizaţiilor aferente obiectivului 
de investiţii, documentaţii ce stau la 
baza emiterii avizelor şi acordurilor 
impuse prin certifi catul de urbanism, 
documentaţii urbanistice, studii de im-
pact, studii/expertize de amplasament. 

   10.6.3. Cheltuieli pentru elaborar-
ea studiilor de teren: studii geotehnice, 
geologice, hidrologice, hidrogeoteh-
nice, fotogrammetrice, topografi e şi de 
stabilitate a terenului 

   10.6.4. Cheltuieli pentru organiza-
rea de şantier: 

   a) cheltuieli pentru lucrări 
de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier; 

   b) cheltuieli conexe organizării de 
şantier. 

   10.6.5. Cheltuieli pentru asigura-
rea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi mod-
ernizarea utilităţilor: 

   a) alimentare cu apă, canalizare; 
   b) alimentare cu gaze naturale; 
   c) agent termic; 
   d) căi de acces; 
   e) facilităţi de acces pentru per-

soane cu dizabilităţi; 
   f) energie electrică.
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Acceptarea ofertei câştigătoare Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acor-
dul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi  
încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare.

Acord-cadru Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti 
contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei 
scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor gu-
verna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi  atribuite intr-o 
perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după 
caz, cantităţile avute în vedere.

Acreditarea Reprezintă procesul prin care furnizorul de servicii sociale îşi 
demonstrează propria capacitate funcţională, organizaţională şi 
administrativă în acordarea serviciilor sociale, cu condiţia respectării 
standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoaşte competenţa 
acestuia de a acorda servicii sociale.

Activitatea de recuperare Constă în exercitarea funcţiei administrative de către autorităţile cu 
atribuţii specifi ce, în vederea stingerii creanţelor bugetare rezultate 
din nereguli, şi care este reglementată de prezenta ordonanţa şi de 
actele normative emise în aplicarea acesteia.

Adaptare rezonabilă la locul de 
muncă

Totalitatea modifi cărilor făcute de angajator pentru a facilita exer-
citarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune 
modifi carea programului de lucru, achiziţionarea de echipament, 
dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea.

Adiţionalitatea Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Eu-
ropene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de 
programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri fi nanţate din fondurile 
structurale.

Ajutorul de stat Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile 
administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale 
unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care 
administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, in-
diferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsio-
neze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei 
anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează 
comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, 
fi ind considerată incompatibilă cu un mediu concurenţial normal.

Ancheta socială Este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de 
culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei 
sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau 
comunităţilor, având rol de diagnostic social.

Angajament legal Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o 
obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.

Angajare asistată Opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă 
obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferi-
rea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, 
transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare.

Angajare protejată Orice angajare într-o unitate în care cel puţin 50% din numărul 
angajaţilor sunt persoane cu handicap, care nu sunt apte să 
muncească pe piaţa liberă a muncii.
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Angajator Persoana juridică sau persoana fi zică cu sediul, respectiv domi-
ciliul, în România ori sucursala, fi liala, agenţia, reprezentanţa din 
România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, 
autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile 
legii.

Asigurat Persoana fi zică care realizează venituri, potrivit legii, şi este asigurată 
pentru riscul pierderii locului de muncă, prin plata contribuţiei de 
asigurări pentru şomaj.

Asistent personal al persoanei 
cu handicap grav

Persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilu-
lui sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare 
pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii 
al persoanei adulte cu handicap.

Asistent personal profesionist Persoana fi zică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi 
protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, afl at în condiţiile 
precizate de lege.

Atelier protejat Spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde aces-
tea desfăşoară activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a 
abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, 
în centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale.

Audit public intern Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări 
şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi 
cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută 
entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte efi cienţa 
şi efi cacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, 
a controlului şi a proceselor de administrare.

Autoritate de certifi care şi plată Structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 
responsabilă de certifi carea sumelor cuprinse în declaraţiile de 
cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fon-
durilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigu-
rarea transferului acestora către benefi ciari, precum şi a sumelor de 
prefi nanţare şi cofi nanţare aferente acestora din fonduri alocate de 
la bugetul de stat.

Autoritate de Management Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă 
pentru gestionarea unui program operaţional.

Avans Sumele transferate de către benefi ciar unui contractor, în baza do-
cumentelor justifi cative, conform legii, în cadrul unui proiect fi nanţat 
din instrumente structurale.

Axă Prioritară Una dintre priorităţile strategiei unui program operaţional, conţinănd 
un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifi ce 
măsurabile.

Benefi ciar Un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public 
sau privat, responsabil pentru iniţierea, sau iniţierea şi implemen-
tarea operaţiunilor. În cadrul shemelor de ajutor de stat, în baza 
articolului 87 din Tratat, benefi ciarii sunt întreprinderile publice sau   
private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor pu-
blic.
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Orice persoană implicată în im-
plementarea POS DRU poate să 
raporteze cazurile suspecte de 
fraudă ofi ţerilor de nereguli din 
cadrul Autorităţii de Certifi care 
si Plată, Autorităţii de Manage-
ment, Organismelor Intermedi-
are sau Unităţilor de Audit Intern 
ale ACP, AM sau OI, fi e ofi cial, 
fi e anonim.
Persoana care raportează ca-
zul suspect nu va avea nici o 
implicare ulterioară în proce-
sul de nereguli, din motive de 
securitate personală.
Pentru a avea un proces adec-
vat de prevenire, identifi care si 
raportare a neregulilor, a fost 
desemnat câte un ofi ţer de ne-
reguli la nivelul fi ecărei AM si 
OI. Ofi ţerul de nereguli desem-
nat la nivelul OI-urilor pregăteşte 
rapoarte trimestriale şi ad-hoc pe 
care le transmite la AM. Ofi ţerul 
de nereguli desemnat la nivelul 

Sesizează o neregulă!
AM pregăteşte rapoarte trimes-
triale şi ad-hoc şi le transmite 
Autorităţii de Certifi care şi Plată.
În cazul suspectării de frauda, 
situaţia este raportată cât se 
poate de repede, în scris sau 
anonim, în vederea protejării 
securităţii celor care raporteaza 
cazurile. Dacă descoperă nere-
guli, informatorii externi pot ra-
porta ofi cial, folosind o scrisoare 
ofi cială, sau anonim, în scris, la 
telefon, prin e-mail sau în casuta 
de alerte nereguli.
Alertele privind neregulile pot 
fi  transmise anonim sau sub 
semnătură, caz în care va fi  
păstrată confi denţialitatea 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  anali-
zate 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, aler-
ta privind neregula constatată 
poate fi  transmisă direct 
Adresele unde pot fi  sesizate 
nereguli:
OIRPOSDRU Sud Muntenia: 
– Tel: 0242.314.048, 0242.314.042
– Fax: 0242 – 314.431
– căsuţa de alertă nereguli. 
– nereguli@fsesudmuntenia.ro 
– oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
Responsabilului National cu 
Autorizarea Finanţării:
- nao@mfi nante.ro
- naoinfo@mfi nante.ro.

În atenţia solicitanţilor de fi nanţare - Phare 
2006/018-147.04.02, referinţa: 02 - Servicii 
Sociale - a fost publicată lista cu Răspunsurile 
la întrebările adresate de către potenţialii 
solicitanţi Autorităţii de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltar-
ea Resurselor Umane - schema de fi nanţare 
nerambursabilă PHARE/200/018-147.04.02 – 
„Servicii sociale”.
De asemnea, pentru solicitanţii de fi nanţare 
- Phare 2006/018-147.04.02, referinţa 04 
- Măsuri active pentru ocuparea forţei de 
muncă a fost publicată şi lista cu răspunsuri 
la întrebările adresate de potenţialii solicitanţi 
Autorităţii de Management POS DRU pentru 
schema de fi nanţare nerambursabila Phare 
2006, Referinţa 04 - Măsuri active pentru ocu-
parea forţei de muncă 
Listele pot fi  consultate pe site-ul AMPOSDRU, 
www.fseromania.ro, la secţiunea Phare.

Intrebări şi răspunsuri 
pentru benefi ciari
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