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CONTACT

NOUTĂȚI
07.12.2010 - Comunicatul de la Bruges, o strategie pentru formarea
profesională în Europa, 2011-2020
Legături utile:
http://ec.europa.eu/
employment_social/
esf/index_ro.htm
– Comisia Europeană,
Ocuparea forţei de
muncă, afaceri sociale
şi egalitate de şanse,
Fondul Social European

www.fonduri-ue.ro
– Autoritatea pentru
Coordonarea
Instrumentelor
Structurale (ACIS)

www.fseromania.ro
– Autoritatea de
Management pentru
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
(AMPOSDRU)

http://cndiptoi.tvet.ro
– Centrul Național de
Dezvoltare a
Învățământului
Profesional și Tehnic –
Organism Intermediar
pentru POSDRU

Comunicatul de la Bruges reprezintă ultima versiune a Procesului de la
Copenhaga, care a fost lansat în 2002 cu scopul de a încuraja ţările europene să
dezvolte politici şi acţiuni inovatoare în domeniul formării profesionale. Scopul este de
a spori numărul de persoane care parcurg programe de formare profesională,
ameliorând calitatea acesteia şi utilitatea cursurilor.
De la lansarea sa, procesul de la Copenhaga a fost reexaminat la fiecare doi ani
de către Comisie, miniştri şi partenerii sociali. Miniştrii educaţiei din 33 de ţări
europene s-au întâlnit cu reprezentanţii Comisiei Europene, ai întreprinderilor şi
sindicatelor (partenerii sociali) pentru a examina şi a confirma obiectivele comune în
domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru perioada 2011-2020 şi pentru a
stabili un plan de acţiune însoţit de măsuri concrete pe plan naţional, precum şi de
măsuri de sprijin la scară europeană. Acest ansamblu de obiective şi de acţiuni a fost
publicat sub numele de Comunicatul de la Bruges.
Comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, Androulla
Vassiliou a declarat: "Este foarte important ca formarea profesională să îndeplinească
două obiective fundamentale: să contribuie la ocupare şi creştere economică, pe de o
parte, şi să răspundă unor provocări sociale mai mari, în special să asigurare
coeziune socială, pe de altă parte. Sunt foarte fericit că 33 de ţări europene,
angajatorii şi sindicatele susțin planurile noastre de a face din formarea profesională o
opţiune de studiu mai modernă şi mai atractivă în Europa, până în 2020."
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf

2011 - Anul European al Voluntariatului
Comisia Europeană a lansat campania de comunicare pentru
Anul European al Voluntariatului 2011 cu sloganul "Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!".
Evenimentul a prilejuit, de asemenea, inaugurarea site-ului oficial al Anului: http://
www.europa.eu/volunteering. Uniunea Europeană subliniază importanţa muncii
voluntare ca un mijloc de promovare a coeziunii sociale şi a solidarităţii în Europa,
într-o economie mondială din ce în ce mai competitivă şi globalizată.
Sute de activităţi şi proiecte vor fi prezentate, promovate şi diseminate în cursul
anului 2011. La nivelul Uniunii Europene, acestea includ:
(1) EYV2011 Tour - ţările UE vor fi vizitate în cursul anului viitor şi fiecare etapă
a turului va fi o bună ocazie pentru ca voluntarii să prezinte activitatea proprie şi să se
angajeze parteneriate cu factorii de decizie politică şi cu factorii publici;
(2) EYV2011 Relay - 27 de reporteri vor urmări activitatea a 54 de organizaţii de
voluntariat şi vor realiza materiale audio-video şi articole scrise care vor fi difuzate de
către mass-media.

15.12.2010 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea
contractului de finanţare strategic/grant
09.12.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind utilizarea sumelor alocate
drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

UTILE

pentru
potențialii
beneficiari
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Oportunități de finanțare
DMI 2.3 ”Acces și participare la FPC”
Cererea de propuneri de proiecte strategice

CNDIPT-OIPOSDRU supune atenției potențialilor beneficiari de finanțare intenția de a lansa,
în cursul lunii ianuarie 2011, Cererea de propuneri de proiecte strategice, cu o alocare financiară
totală orientativă de 125.000.000 de euro.
De asemenea, CNDIPT-OIPOSDRU reamintește celor interesați de obținerea unei finanțări
nerambursabile din Fondul Social European în cadrul domeniilor majore de intervenție 2.1
”Tranziția de la școală la viața activă ” și 2.3 ”Acces și participare la formarea profesională
continuă” că pot apela la oricare dintre birourile de informare și help-desk organizate la nivelul celor
8 regiuni de dezvoltare ale României, pentru a beneficia de sprijin în clarificarea aspectelor legate de
elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare.
Prezentăm sintetic, în cele ce urmează, oportunitățile de finanțare în cadrul DMI 2.3 ”Acces și
participare la FPC”.
Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul Major de Interventie 2.3 ”Acces și participare la FPC”

Cerere de propuneri de proiecte strategice
Activități eligibile

Solicitanți și parteneri eligibili

Sprijin pentru angajaţi, în vederea calificării/
recalificării prin:
- participare la programe FPC autorizate, desfăşurate
în România sau în UE, pentru dobândirea unei
calificări sau pentru creșterea nivelului de calificare;
- validarea și certificarea, în cadrul centrelor
autorizate de evaluare şi certificare, a competenţelor
profesionale dobândite în alte contexte decât cele
formale;
- certificarea competenţelor dobândite în cadrul
programelor FPC;
-informare cu privire la oportunităţile de calificare a
persoanelor angajate;
-activităţi de acompaniere adresate angajaților sau
membrilor familiilor acestora, persoane dependente
de servicii sociale ( ex. servicii de îngrijire socială,
servicii de ocrotire etc.) în perioada în care angajatul
participă la programe FPC
Sprijin pentru furnizorii de FPC:
- elaborare de programe de formare profesională
continuă
- elaborare materiale-suport pentru învăţare:
- utorizare în vederea furnizării de programe de
formare profesională continuă
- furnizare programe de formare profesională
continuă pentru calificarea şi/sau recalificarea

- Furnizori autorizațide FPC, publici si
privaţi;
- MMFPS şi structuri/agenţii subordonate/
coordonate acestuia;
- Consiliul Naţional pentru Formarea
Profesională a Adulţilor;
- Centre autorizate de Evaluare şi
Certificare a competenţelor profesionale;
- Furnizori de orientare şi consiliere în
carieră, publici şi privaţi;
- Instituţii sau ONG-uri cu activitate
relevantă pentru specificul acestui DMI;
- Membri ai Comitetelor Sectoriale şi
Comitete Sectoriale cu personalitate
juridică;
- Instituţii şi organizaţii membre ale
Pactelor Regionale şi Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare și Incluziune
Socială;
- Instituţii şi organizaţii membre ale
consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi
locale în domeniile ocupării, educației și
incluziunii sociale;
-Organizaţii sindicale/patronale, Asociaţii
profesionale, Camere de comerţ şi
industrie

Grup țintă
- Angajați
- Manageri, personal încadrat pe baza unui contract de management

UTILE
pentru
beneficiari

Ordinul Comun nr. 1117/2170/2010 al
Ministerului Muncii, Famililei și Protecției
Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice

Publicarea în luna august 2010, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.596/23 august 2010, a Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi
protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august
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2010, constituie un punct de referință pentru pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordinului menţionat mai sus, prevederile ordinului
nr.3/185/2008 au fost abrobate.
Această reglementare legislativă vine în sprijinul beneficiarilor de
finanțare prin POSDRU și contribuie la îmbunătățirea și simplificarea
managementului financiar al proiectelor finanțate. Dacă vechiul Ordin
3/185/2008 a lăsat loc de interpretări sau încadrări neconcludente de cheltuieli,
noul Ordin comun nr. 1117/2170/2010, clarifică și delimitează termeni și
aspecte fundamentale pentru implementarea unui management financiar
riguros.
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Cu titlul de exemplu, vom enumera câteva modificări aduse de noul ordin
comun:
- Definirea termenilor specifici vehiculați frecvent în managementul
financiar al operațiunilor finanțate în POSDRU;
- Delimitarea conceptului de ”subcontractare (externalizare)”, inclusiv prin
furnizarea de exemple concrete și stabilirea procentelor maxime admise
pentru subcontractare: 60 % în cazul schemelor de ajutor de stat, respectiv
49% în cazul celorlate proiecte;
- Definirea cheltuielilor eligibile în cazul activităților transnaționale;
- Detalieri si plafoane maxime de referință diferențiate în cazul cheltuielilor
legate de transport, cazare și diurnă;
- Detalieri legate de eligibiliatea ratelor de leasing;

UTILE

Ordinul Comun nr. 1117/2170/2010 al
Ministerului Muncii, Famililei și Protecției
Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice

pentru
beneficiari

- Reîncadrarea în capitole bugetare a anumitor tipuri de cheltuieli (ex:
cheltuielile financiare și juridice, cheltuielile cu materialele consumabile si
serviciile de multiplicare);
- Detalierea cheltuielilor eligibile pentru informare și publicitate;
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- Includerea în categoria de cheltuieli eligibile a cheltuileilor cu plata
onorariilor, în cazul personalului administrativ.
În vederea aplicării prevederilor noului act normativ, AMPOSDRU a emis
Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun
al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice
nr.1117/2170/august 2010, ale cărei prevederi au devenit obligatorii, începând
cu data de 23.08.2010, pentru toţi beneficiarii proiectelor finanțate din POSDRU.
Astfel, pentru cheltuielile angajate și plătite înainte de data publicării ordinului
1117/2170/2010, se vor aplica regulile de eligibilitate stabilite prin ordinul
3/185/2008, urmând ca, începînd cu data de 23.08.2010, încadrarea cheltuielilor
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eligibile declarate în Evidența cheltuielilor să se facă în conformitate cu
prevederile noului ordin comun.
Procesul de armonizare a managementului financiar al proiectelor
finanțate

cu

prevederile

noului

ordin

comun

1117/2170/2010

permite

Beneficiarilor să opereze modificări în structura bugetelor aprobate la semnarea
contractului de finațare, prin transmiterea de Notificari sau Acte adiționale, după
caz, către Autoritatea contractantă.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor în procesul de implementare a
proiectelor, Centrul Național de Dezvoltare a Învățămntului Profesional și
Tehnic–Organism Intermediar POSDRU asigură sprijin în implementarea
poriectelor finanțate, inclusiv în ce privește aspectele de management
financiar, prin birourile de informare și help-desk, organizate la nivelul celor
8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

CONCEPT
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Rezerva de contingență

Rezerva de contingenţă
reprezintă o sursă de finanțare pentru
cheltuieli neprevăzute care pot apărea
în procesul de implementare, ca de
exemplu, efectele diferenţelor de curs
valutar ce pot interveni între momentul
depunerii cererii de finanţare şi
implementarea proiectului.
Rezerva de contingenţă se
cuprinde în bugetul cererii de finanţare
în limita a maximum 5% din costurile
directe eligibile, minus rezerva de
contingenţă şi va putea fi utilizată de
către beneficiar oricând pe toată durata
de implementare a proiectului, cu cel
puțin 90 zile calendaristice înainte de
data finalizării implementării proiectului,
numai cu autorizare prealabilă în formă scrisă din partea CNDIPT-OIPOSDRU.
În acest sens, AMPOSDRU a emis Instrucțiunea nr. 38, prin care se
reglementează condițiile în care Beneficiarul are dreptul de a transfera la alte
capitole bugetare suma totală aferentă rezervei de contingență sau o parte din
aceasta. În funcție de prevederile contractului de finanțare semnat și de
mărimea sumei care se dorește a fi mutată la alt capitol bugetar, Beneficiarul va
transmite o Notificare sau un Act adițional către CNDIPT-OIPOSDRU.
Instrucţiunea referitoare la utilizarea sumelor alocate drept rezervă de
contingență, în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU 2007-2013, poate fi
accestă pe website-ul AMPOSDRU www.fseromania.ro, la secțiunea
Implementare proiecte.

Rezerva de contingență (linia 4 din buget) = Maximum 5% x(linia 1 + linia 2 + linia 3)

GLOSAR

Termeni specifici utilizați în legatură cu
stagiile de practică pentru elevi și studenți

Organizatorul de practică - unitatea sau instituția de învățământ preuniversitar,
respectiv universitar, care desfășoară activități instructiv-educative și de
formare profesională inițială.
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Partenerul de practică - o societate comercială, o instituție centrală ori locală
sau orice altă persoana juridică ce desfășoară o activitate în corelație cu
specializările

cuprinse

în

nomenclatorul

Ministerului

Educației,

Cercetării,Tineretului și Sportului și care poate participa la procesul de
instruire practică a studenților și elevilor.

Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică - acordul încheiat
între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant, în vederea
desfășurării stagiului de practică.
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Tutore - persoana desemnată dintre salariații proprii ai partenerului de practică,
ce va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de
practică. Tutorele, împreună cu cadrul didactic desemnat de organizatorul de
practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac
obiectul stagiului de practică, iar la finalul acestuia, elaborează un raport (pe
baza nivelului de dobândire a competențelor), al cărui rezultat stă la baza notării practicantului de către cadrul didactic.
Atenție! Noțiunea de tutore nu trebuie confundată cu cea de mentor - persoană
desemnată (maiștrii de ucenicie din întreprinderi) pentru sprijinirea pregătirii
tineriilor absolvenți în prima etapă a primului lor loc de muncă, prin intermediul
programelor de mentorat și a altor tipuri de acțiuni.

Dezvoltarea competențelor elevilor și
studenților prin stagii de practică la un
potențial loc de muncă

PROIECT
în implementare

Axa Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul Major de Intervenție 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”
Proiectul:
Contract:
Beneficiar:
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Dezvoltarea competențelor elevilor și studenților prin stagii de
practică la un potențial loc de muncă
POSDRU/90/2.1/S/57546
S.C.COMPA.S.A.SIBIU

Valoarea totală a proiectului:
Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile din FSE:
Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile bugetul național:
Durata proiectului:
Locația proiectului:
Manager proiect:

2.401.561 RON
2.004.510,96 RON
276.972,04 RON

29 luni, cu începere din 1.07.2010
Județele Sibiu și Cluj-Napoca
Marcela NICULESCU

Grup țintă:
- 14 angajați ai SC COMPA SA cu atribuții de tutori pentru elevii și studenții

participanți la stagii de practică
- 120 elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, participanți la stagii de
practică
- 60 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ, participanți la stagii
de practică

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor și studenților prin stagii de
pregatire practică, pentru asigurarea integrării rapide pe piața muncii la finalul
ciclului de învățare

REZULTATE AŞTEPTATE
60 studenți și 120 de elevi instruiți în 2 stagii de practică la un potențial

loc de muncă
14 persoane formate ca tutori
4 concursuri pentru elevi și studenți
20 de elevi și 20 de studenți premiați în urma concursurilor organizate

în cadrul proiectului
2 seminarii pentru schimb de experiență și diseminarea de bune practici
2 săli de informare, documentare și aplicații practice, 1 birou pentru

activități auxiliare

PUNCTE TARI ȘI VALOARE ADĂUGATĂ



Creșterea competitivității resursei umane
Creșterea eficienței stagiilor de practică a
elevilor și studenților
 Efectuarea stagiilor de pregătire practică în
companii de profil

Filiala Regională București-Ilfov
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Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
(CNDIPT) este organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, instituție publică cu personalitate juridică.
CNDIPT-OIPOSDRU dispune de o rețea de 12 puncte de lucru (în localitățile:
Iași, Piatra-Neamț, Brăila,Târgoviște, Călărași, Craiova, Drobeta Turnu-Severin,
Timișoara, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Brașov și București) organizate în cele 8 regiuni de
dezvoltare a României.
În fiecare dintre cele 12 puncte de lucru,CNDIPT-OIPOSDRU vă pune la
dispoziție servicii de informare, publicitate și help-desk cu privire la Domeniile Majore de
Intervenție 2.1 și 2.3.
Activitatea desfășurată de echipă este direcționată spre următoarele componente:
- informarea potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de
finanțare prin Fondul Social European în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate prin POSDRU 2007-2013 pentru
domeniile 2.1 și 2.3 și asigurarea suportului în procesul de scriere
a cererii de finanțare,
- asigurarea sprijinului pentru beneficiari în implementarea proiectelor contractate cu
AM POSDRU,
- verificarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate în vederea evaluării stadiului
de atingere a rezultatelor și a indicatorilor propuși prin cererile de finanțare.
Proiecte în implementare în regiunea Bucuresti-Ilfov:
- Universitatea București - Proiect Pilot pentru Promovarea şi dezvoltarea
parteneriatelor între universităţi, intreprinderi şi alte instituţii în vederea tranziţiei de la
sistemul de educaţie la viaţa activă
- Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti - De la ucenicie la măiestrie în
practica dirijorală
- Federația Sanitas România - Creșterea competitivității economice prin orientarea
profesională, calificarea și recalificarea angajaților din sectorul sanitar
- Universitatea Politehnica București - Practicantii de azi, profesionistii de maine ai
televiziunilor

Echipa CNDIPT – OIPOSDRU
vă mulțumește pentru buna colaborare și vă
dorește ca Nașterea Domnului și Noul An să
va aducă sănătate, bucurie, mulțumire și spor
în toată fapta bună!

CRĂCIUN FERICIT !
LA MULȚI ANI!

CONTACT
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic - Organism Intermediar POSDRU
Unitatea Centrală
cndiptoiposdru@tvet.ro
str. Spiru Haret nr. 10-12, 010176, Sector 1, București
telefon: 021/312.11.61, 021/311.11.62, fax: 021/312.54.98
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http://cndiptoi.tvet.ro

1. Regiunea NORD – EST
cndiptoi.nordest@tvet.ro
Iaşi
Şcoala “Elena Cuza”,
Stradela Canta, nr.10, 700527,
tel: 0232/21.79.79
Piatra-Neamț
Colegiul Național de Informatică,
Str. Mihai Viteazu, nr. 12, 610262,
tel: 0233/22.67.00

3. Regiunea SUD MUNTENIA
cndiptoi.sudmuntenia@tvet.ro
Târgovişte
Casa Corpului Didactic,
Str. Calea Domnească, nr. 127
tel: 0245/62.00.26
Călăraşi
Școala cu clasele I-VIII N. Titulescu
Bd. Nicolae Titulescu, nr. 2, 910104
tel: 0242/33.31.34

6. Regiunea NORD - VEST
cndiptoi.nordvest@tvet.ro
Cluj-Napoca
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Piața Ștefan cel Mare, nr. 4, 400192
tel: 0264/59.44.10

2. Regiunea SUD - EST
cndiptoi.sudest@tvet.ro
Brăila
Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”,
Str. Sergent Tătaru, Nr. 2, 810387,
tel. 0239/62.10.77

4. Regiunea SUD - VEST
OLTENIA
cndiptoi.sudvestoltenia@tvet.ro
Craiova
Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Str. Ioan Maiorescu nr. 12
tel: 0251/41.40.56
Dr. Tr. Severin
Școala cu clasele I-VIII T.
Costescu, Str. Păcii, nr. 2, 220077
tel: 0252/31.44.13

5. Regiunea VEST
cndiptoi.vest@tvet.ro
Timișoara
Inspectoratul Școlar Județean Timiș
B-dul. C.D. Loga, nr. 3, 300022
tel: 0256/24.60.26

7. Regiunea CENTRU
cndiptoi.centru@tvet.ro
Alba Iulia
Inspectoratul Școlar Județean Alba
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, 510009
tel: 0258/81.28.87
Braşov
Inspectoratul Școlar Județean Brașov
Șirul Gheorghe Dima, nr. 4, 500123
tel: 0268/47.33.82

8. Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV
cndiptoi.bucurestiilfov@tvet.ro
Bucureşti
Institutul Geologic al României
Str. Caransebeş, nr. 1, etaj 7,
camerele 703, 704, 705, sector 1,
tel: 021/312.20.24
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