Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”
Titlul proiectului: „Califică-te pentru viitorul tău!”
Contract: POSDRU/164/2.3/S/138740

Regulament Concurs cu Premii
Proiect POSDRU/164/2.3/S/138740
- varianta nr. 2 –

ELABORAT: ADR BI – Beneficiar
Această variantă abrogă varianta: Nu este cazul
Nota: Reproducerea neautorizată sau utilizarea prezentului Regulament fără acordul scris al
Beneficiarului proiectului este strict interzisă.

PREAMBUL
În cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/138740 „Califică-te pentru viitorul tău!” se organizează, pentru un
număr de 720 de persoane, activităţi de orientare şi consiliere profesională cât şi cursuri de formare
profesională continuă, de nivelul 1 şi 2. Programele de formare profesională livrate prin proiect sunt:
► Bucătar – Nivel 2 de calificare;
► Cameristă – Nivel 1 de calificare;
► Comerciant – vânzator mărfuri alimentare – Nivel 2 de calificare;
► Lucrător în comerţ – Nivel 1 de calificare;
► Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – Nivel 2 de calificare;
► Patiser – Nivel 1 de calificare;
Scopul concursului este acela de a crește gradul de interes al cursanților pentru activitățile proiectului și de a-i
susține și încuraja în propria dezvoltare profesională.
Prezentul regulament stabileşte modalitatea de acordare a premiilor.
Premii = suport acordat de către Beneficiar grupului țintă eligibil sub formă financiară sau în natură. În
conformitate cu Ordinul MMFPS si MFP nr. 1117/2170/17.08.2010 actualizat prin Ordinul Ministrului Fondurilor
Europene nr. 989/2014, în cadrul Anexei 6 Lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6, premiile
acordate prin proiect se încadrează la subpunctul 7.9. Premii în cadrul unor concursuri.
Pentru fiecare premiu acordat în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/164/138740, Agenția pentru Dezvoltare
Regională București-Ilfov va calcula impozitul pe venit prin aplicarea cotei de 16% și îl va reține în momentul
plății, virându-l ulterior către bugetul de stat.
Acordarea premiilor se face în baza prevederilor următoarelor documente:
► Cererea de finanţare modificată prin Notificările și Actele Adiționale ulterioare;
► Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 164;
► Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2013;
► Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1117 din 17 august 2010 pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin „Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” actualizat prin Ordinul nr. 989/2014.

PREMIUL
Conform bugetului valoarea unui premiu este de 1.000,00 lei/câștigător (din care se va reține la sursă
contravaloarea impozitului), fiind prevăzute resurse pentru un număr maxim de 50 de câștigători.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS
La concursul cu premii poate să participe orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
Face parte din grupul ţintă al proiectului completând în acest sens întregul set de documente care
dovedeşte eligibilitatea şi apartenenţa la grupul ţintă;
► A finalizat activitatea de orientare şi consiliere profesională;
► A participat la un curs de formare profesională organizat în proiect, pe toată durata cursului și a obținut
certificatul de calificare;
►

►

Nu deține o calificare identică cu cea pe care a urmat-o în proiectul POSDRU/164/2.3/S/138740 și în
această perioadă nu a urmat un alt program de formare profesională finanțat din fonduri publice, și nici
nu a primit vreun premiu acordat din fonduri publice.

CRITERII DE SELECȚIE
Pentru a putea fi declarat câștigător un candidat eligibil trebuie să dovedească că prin intermediul serviciilor de
consiliere-orientare profesională și a cursurilor de formare profesională de care a beneficiat, a obținut una din
următoarele:
1. Performanțe mai mari la locul de muncă obținând în acest sens o mărire salarială brută în perioada
de după începerea cursului (la angajatorul inițial fie la un nou angajator). Atenție! Mărirea de salariu
trebuie să fie datorată strict competențelor dobândite în urma participării la curs și nu altor motive;
SAU
2. Ca urmare a începerii cursului și-a schimbat locul de muncă/funcția iar acum lucrează în domeniul
cursului pe care l-a urmat (ex: o persoană care la începerea cursului de Ospătar avea o altă funcție,
acum lucrează ca Ospătar);
Pentru îndeplinirea acestora, un candidat trebuie să prezinte următoarele documente (Atenție! Un candidat
trebuie să prezinte documentele doar pentru unul din cele două criterii, nu pentru amândouă!):

Criteriu

Criteriul nr. 1:
Performanțe mai mari
la locul de muncă
obținând în acest sens
o mărire salarială
brută în perioada de
după începerea
cursului (la
angajatorul inițial fie la
un nou angajator).
Atenție! Mărirea de
salariu trebuie să fie
datorată strict
competențelor
dobândite în urma
participării la curs și nu
altor motive

Criteriul nr. 2:
Ca urmare a începerii
cursului și-a schimbat
locul de muncă/funcția

Documente care dovedesc îndeplinirea criteriului
►

Declarație pe proprie răspundere privind participarea la concursul cu
premii – Anexa nr. 1;

►

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – Anexa
nr. 2;

►

Copie după CI valabilă;

►

Copie/Original după Extrasul de cont în care să se facă plata premiului în
situația în care participantul este declarat câștigător (Contul trebuie să fie
deschis pe numele persoanei participante);

►

Adeverință de salariat din care să reiasă salariul brut la momentul
începerii* cursului – Anexa 3 SAU o adeverință de vechime în muncă din
care să reiasă salariul brut la momentul începerii cursului*;

Adeverință de salariat din care să reiasă salariul brut după
începerea/finalizarea* cursului – Anexa 4 SAU noul Contract individual de
muncă / Act adițional;
*Datele de începere/finalizare a cursurilor se regăsesc în Anexa nr. 5.
► Declarație pe proprie răspundere privind participarea la concursul cu
premii – Anexa nr. 1;
►

iar acum lucrează în
domeniul cursului pe
care l-a urmat (ex: o
persoană care la
începerea cursului de
Ospătar avea o altă
funcție, acum lucrează
ca Ospătar)

►

Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – Anexa
nr. 2;

►

Copie după CI valabilă;

►

Copie/Original după Extrasul de cont în care să se facă plata premiului în
situația în care participantul este declarat câștigător (Contul trebuie să fie
deschis pe numele persoanei participante);

►

Adeverință de salariat din care să reiasă funcția la momentul înscrierii la
curs* - Anexa 3 SAU o adeverință de vechime în muncă din care să
reiasă funcția la momentul începerii cursului*;

►

Adeverință de salariat din care să reiasă funcția după
începerea/finalizarea* cursului – Anexa 4 SAU noul Contract individual de
muncă / Act adițional;

*Datele de începere/finalizare a cursurilor se regăsesc în Anexa nr. 5.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE
Persoanele interesate se pot înscrie la concurs prin trei modalități:
1. Înscrierea individuală pe site-ul web www.califica-te.ro;
2. Transmițând setul de documente prin Poștă;
3. Depunând documentele la sediul unuia dintre Parteneri.
1. Înscrierea individuală pe site-ul web www.califica-te.ro
Pasul
Descriere
Participantul va pregăti toate documentele pe format hârtie.
Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Pasul 4

Toate documentele vor fi scanate. Atenție! Dimensiunea fiecărui fișier trebuie să fie de maxim
3 MB. Se pot încărca fișiere care care să totalizeze maxim 15 MB. Fișierele trebuie să fie în
format .pdf sau .jpg.
Participantul va accesa site-ul proiectului (www.califica-te.ro) - butonul ”Concurs cu premii”.
În pagina web care se va deschide, candidatul va încărca următoarele informații și documente:
► Nume și prenume;
► CNP;
► Număr de telefon;
► Adresă de email;
► Toate documentele aferente unuia din criteriile prezentate în tabelul de mai sus, de la
secțiunea ”Criterii de selecție”.
Atenție! După ce s-a apăsat butonul ”Trimite documentele” acestea nu mai pot fi modificate.

2. Înscrierea prin transmiterea documentelor prin poștă

Persoanele care întâmpină probleme în folosirea site-ului web al proiectului pot transmite documentele în
format hârtie aferente unuia din criteriile prezentate în tabelul de mai sus, de la secțiunea ”Criterii de selecție”
și prin Poștă, cu confirmare de primire (Atenție! Plata expedierii va fi efectuată de concurent).
Adresa unde vor fi transmise documentele este: Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, București,
Sector 2, Strada Mihai Eminescu nr. 163, etaj 3 – Departamentul Asistență Tehnică.
3. Depunerea documentelor la sediul unuia dintre Parteneri
O altă modalitate de înscriere în concurs este reprezentată de posibilitatea ca Participanții să depună dosarul
de concurs în format hârtie la sediul unuia dintre Parteneri.

CRITERIUL DE DEPARTAJARE
Criteriul folosit pentru departajarea participanților este: ”Primul venit, primul servit!”. În momentul în care un
participant va încărca documentele în site-ul web acesta va fi înregistrat în baza de date a Agenției pentru
Dezvoltare Regională București-Ilfov. Dosarele primite prin poștă sau depuse la sediul Partenerilor vor fi
înregistrate de membrii echipei de proiect în ordinea cronologiă a primirii, existând riscul unor decalaje datorită
procedurilor interne ale Agenției/Partenerilor, disponibilității persoanelor etc. Nu se admit contestații legate de
data înscrierii pentru documentele transmise prin poștă/depuse direct la sediul unuia din Parteneri.
Vor fi înregistrate toate dosarele primite și evaluate în ordinea depunerii. Verificarea se va opri în momentul în
care s-au identificat 30 de dosare eligibile, chiar dacă numărul de dosare depuse este mai mare. În situația în
care există dosare respinse pe motive de neeligibilitate, atunci se va trece la verificarea următoarelor, până se
atinge limita de 30 de dosare validate și declarate câștigătoare.

CALENDARUL CONCURSULUI
01.08.2015 – 30.11.2015 – Încărcarea documentelor de participare pe site-ul www.califica-te.ro /
transmiterea documentelor de participare prin poștă / depunerea lor la sediul unuia din Parteneri;
► 02.08.2015 – 30.11.2015 – Verificarea dosarelor și stabilirea câștigătorilor;
► 03.08.2015 – 04.12.2015 – Plata premiilor.
►

ALTE PREVEDERI
Prezentul regulament va putea fi adaptat de fiecare dată când vor apărea schimbări.
În situația în care OI CNDIPT / AM POSDRU întârzie plata cererilor de rambursare/cererilor de plată sau
sumele existente nu sunt suficiente pentru a acoperi celelalte necesități ale proiectului iar apoi plata premiilor
către câștigători, Beneficiarul - Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, nu poate fi tras la
răspundere pentru neplata premiilor.
Lista cu persoanele câștigătoare se va publica pe site-ul www.califica-te.ro.
Pentru orice întrebare legată de modul de încărcare a documentelor pe site sau altă neclaritate ne puteți
contacta la următoarele date de contact, de Luni până Vineri între orele 08.30-17.00:
 Telefon: 0730 016 500;
 E-mail: concurs@califica-te.ro;

ANEXE
►
►
►
►
►

Anexa 1 - Declarație pe proprie răspundere privind participarea la concursul cu premii;
Anexa 2 - Declaraţie privind evitarea dublei finanţări;
Anexa 3 - Model de adeverință pentru începutul cursului;
Anexa 4 - Model de adeverință pentru finalizarea cursului;
Anexa 5 - Datele de începere și finalizare a cursurilor;

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la FPC”

Titlul proiectului: „Califică-te pentru viitorul tău!”
Contract: POSDRU/164/2.3/S/138740

ANEXA 1 - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND
PARTICIPAREA LA CONCURSUL CU PREMII
Subsemnatul/a ….................……………………………………………… CNP ……………........................................
posesor/posesoare al/a C.I. seria …………, nr. ……………….., cunoscând prevederile art. 326 din Codul
Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele:
Fac parte din grupul ţintă al proiectului completând în acest sens întregul set de documente care
dovedeşte eligibilitatea şi apartenenţa la grupul ţintă;
► Am finalizat activitatea de orientare şi consiliere profesională;
► Am participat la un curs de formare profesională organizat în proiect, pe toată durata programului și am
obținut certificatul de calificare;
► Îndeplinesc unul din următoarele criterii de selecție (a se bifa):
Am avut performanțe mai mari la locul de muncă obținând în acest sens o mărire salarială brută
în perioada de după începerea cursului din cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/138740.
Declar pe proprie răspundere că mărirea de salariu este datorată strict competențelor
dobândite în urma participării la proiect și nu altor motive;
►

Ca urmare a competențelor dobândite în cadrul cursului organizat în proiectul
POSDRU/164/2.3/S/138740 mi-am schimbat locul de muncă/funcția iar acum lucrez în
domeniul cursului pe care l-am urmat;
Având în vedere acestea, în baza Regulamentului, doresc să particip la concursul cu premii.
Anexez prezentei cereri copie după cartea mea de identitate și copie după extrasul bancar cu numărul contului
în care să mi se facă plata în situația în care voi fi declarat câștigător (declar că acest cont este deschis pe
numele meu).
Subsemnatul, declar pe propria răspundere că dacă cel puţin una din cele declarate mai sus se dovedeşte a fi
falsă mă angajez să restitui suma de bani primită ca premiu.
Am luat la cunoștință și sunt de acord cu faptul că dacă OI CNDIPT / AM POSDRU întârzie plata cererilor de
rambursare/de plată sau sumele existente nu sunt suficiente pentru a acoperi celelalte necesități ale proiectului
iar apoi plata premiilor către câștigători, Beneficiarul - Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, nu
poate fi tras la răspundere pentru neplata premiilor.
Datele la care pot fi contactat sunt:
► Telefon: __________________;
► E-mail: __________________;
Data: __________
Semnătura: _______________________
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ANEXA 2 - DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

Subsemnatul/a ….................……………………………………………………………….......…………….…
CNP ……………........................................……………….. posesor/posesoare al/a C.I. seria …………,
nr. ……………….., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declarații, declar pe proprie răspundere că nu dețin o calificare identică cu cea pe care am
urmat-o în proiectul POSDRU/164/2.3/S/138740 și că în această perioadă nu am urmat un alt
program de formare profesonală finanțat din fonduri publice și nu am primit niciun premiu din
fonduri publice.
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine următoarele consecinţe:
►

excluderea mea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;

►

acordarea de despăgubiri financiare către Partenerul care a organizat activitățile la care am
participat constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în
momentul descoperirii falsului;

►

returnarea către Agenția pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov în 15 zile de la
momentul înștiințării a sumei primite ca premiu;

Data:
________________________
Semnătura: ________________________

ANEXA 3 – MODEL DE ADEVERINȚĂ PENTRU ÎNCEPUTUL CURSULUI

SC ……………………………... SRL
Adresa: ……………………….….
CUI: ………………………………..
Nr. ……..….. / data …………….
ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că dl./dna. ..............................................
CNP ....................................... a lucrat în unitatea noastră din data de
.................... și până în .................... (se va completa cu ”prezent” sau
cu data închiderii contractului de muncă, după caz) având la data începerii
cursului ......................... (a se completa data pe baza Anexei 5 – Datele
de începere și finalizare a cursurilor) funcția de ..................................
și un salariu brut de ................. lei / lună.
Se eliberează prezenta pentru participarea la concursul cu premii din cadrul
proiectului ”Califică-te pentru viitorul tău!” – POSDRU/164/2.3/S/138740.

Reprezentant legal,
Nume, Semnatură și Ștampilă

ANEXA 4 – MODEL DE ADEVERINȚĂ PENTRU FINALIZAREA CURSULUI

SC ……………………………... SRL
Adresa: ……………………….….
CUI: ………………………………..
Nr. ……..….. / data …………….
ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că dl./dna. ..............................................
CNP ....................................... este angajat în unitatea noastră din data
de .................... având la această dată, ca urmare a participării la cursul
de .......................................... (a se completa denumirea cursului
urmat în cadrul proiectului) funcția de .................................. și un
salariu brut de ................. lei / lună.
Se eliberează prezenta pentru participarea la concursul cu premii din cadrul
proiectului ”Califică-te pentru viitorul tău!” – POSDRU/164/2.3/S/138740.

Reprezentant legal,
Nume, Semnatură și Ștampilă
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ANEXA 5 – DATELE ESTIMATIVE DE ÎNCEPERE ȘI FINALIZARE A CURSURILOR
Curs
Bucătar
Bucătar
Bucătar

Partener
LIRA COP Creative
LIRA COP Creative
LIRA COP Creative

Locație
Oradea
Cluj
Bucuresti

Bucătar
Bucătar
Cameristă
Cameristă

DAD Expertise
DAD Expertise
LIRA COP Creative
LIRA COP Creative

Cameristă
Cameristă

LIRA COP Creative
CDIMM

Alba Iulia
Blaj
Oradea
Bucuresti
Snagov
Satu Mare

Comerciant vânzător
Comerciant vânzător
Lucrător în comerț
Lucrător în comerț
Lucrător în comerț
Lucrător în comerț
Lucrător în comerț
Lucrător în comerț

LIRA COP Creative
LIRA COP Creative
DAD Expertise
DAD Expertise
DAD Expertise
DAD Expertise
DAD Expertise
CDIMM

Cugir
Cugir
Alba Iulia
Blaj
Craiva
Vintu de jos
Vintu de jos
Baia Mare

Lucrător în comerț
Lucrător în comerț

LIRA COP Creative
LIRA COP Creative

Lucrător în comerț
Lucrător în comerț
Lucrător în comerț

LIRA COP Creative
LIRA COP Creative
LIRA COP Creative

Bucuresti
Bucuresti
Vidra
București
Bucuresti

Ospătar
Ospătar
Ospătar
Ospătar
Ospătar

LIRA COP Creative
LIRA COP Creative
LIRA COP Creative
ADR Centru
ADR Centru

Oradea
Cugir
Cugir
Albac
Alba Iulia

Patiser

ADR Centru

Alba Iulia

Dată început
29.07.2014

Dată finalizare
05.12.2014

17.02.2015
14.05.2015
18.11.2014
23.02.2015
06.10.2014
29.04.2015

02.07.2015
18.09.2015
28.05.2015
07.08.2015
12.12.2014
13.07.2015

20.06.2015
18.05.2015
28.11.2014
07.01.2015
04.02.2015
20.03.2015

01.09.2015
07.09.2015
23.04.2015
21.05.2015
26.05.2015
30.06.2015

06.04.2015

15.07.2015

18.05.2015
20.07.2015
16.07.2015
27.03.2015
28.04.2015

27.08.2015
22.10.2015
18.10.2015
27.06.2015
11.07.2015

20.07.2015
27.07.2015
15.06.2015
15.08.2014
17.10.2014
03.02.2015

02.10.2015
09.10.2015
29.08.2015
20.12.2014
14.03.2015
18.06.2015

04.04.2015
17.04.2015

09.10.2015
09.10.2015

18.05.2015

12.08.2015

