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Investeşte în OAMENI ! 
Fondul Social European  
 
Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
DMI 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă” 
Titlul Proiectului: „Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)” 
Contract: POSDRU/108/2.3/G/80720 
 
 
 

METODOLOGIE  
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR ŞI PREMIILOR 

 
persoanelor participante la programul de formare profesională desfăşurat în cadrul proiectului: 

„Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)”, 

contract: POSDRU/108/2.3/G/80720 

 
 

 
PREAMBUL  
 
În cadrul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/80720, cofinanţat din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, S.C Info Educaţia S.R.L., în 

parteneriat cu Fundaţia Corona Iaşi, Asociația Mutuală Amitie Vital și AJPS Iași asigură derularea unui 

program de calificare în meserii din grupa de bază 5133 îngrijitoare la domiciliu: 

• „îngrijitoare bătrâni la domiciliu” COR 5133.1.1 - nivel 1 de calificare si  

• „îngrijitoare bolnavi la domiciliu” COR 5133.2.1. – nivel 2 de calificare.  

 Precum și furnizarea unui pachet complet de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru 

150 de angajaţi din domeniul medico-social din regiunea Nord-Est, din care 113 femei. 

Procesul de orientare şi consiliere se derulează în 2 etape succesive:  

1. etapa de consiliere în grup – grupe de 10 persoane (1 ore de consiliere de grup, pentru fiecare 

grupă constituită),  

2. etapa de consiliere individuala – cu fiecare beneficiar în parte (3 ore de consiliere cu fiecare 

beneficiar).   

Experţii angajaţi în proiect vor adapta şi aplica un set de baterii de teste potenţialilor beneficiari în vederea 

stabilirii profilului psiho-profesional adecvat ocupaţiilor de îngrijitoare bătrâni la domiciliu şi îngrijitoare bolnavi 

la domiciliu. Programul de orientare şi consiliere se va finaliza cu întocmirea unui profil socio-profesional 

pentru fiecare beneficiar. In funcţie de profilul stabilit beneficiarii selectaţi vor fi îndrumaţi spre unul dintre 

programele de calificare. Specialiştii angajaţi în proiect vor întocmi un plan de carieră pentru fiecare 

beneficiar al proiectului.  

În cadrul proiectului vor fi constituite: 
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• 4 grupe de studiu pentru calificarea în ocupaţia îngrijitoare bătrâni la domiciliu COR 5133.1.1 
– nivel 1 de calificare, o grupă incluzând în medie 25 beneficiari; fiecare grupă de instruire va urma 

un număr de 360 de ore de instruire din care cel puţin două treimi dedicate activităţilor aplicative 

conform standardului ocupaţional 

• 2 grupe de studiu pentru calificarea în ocupaţia îngrijitoare bolnavi la domiciliu COR 5133.2.1. 
– nivel 2 de calificare, o grupă incluzând în medie 25 beneficiari; fiecare grupă de instruire va urma 

un număr de 720 de ore de instruire din care cel puţin două treimi dedicate activităţilor aplicative 

conform standardului ocupaţional. 

 
*** Fiecare persoană selectată va participa la un singur program de calificare în funcţie de 
profilul psiho-profesional stabilit stabilit şi recomandările comisiei de selecţie prin direcţiile 
de acţiune particularizate pentru fiecare persoană în planul de carieră. 

 

În cadrul proiectului este prevăzută acordarea de subvenţii şi premii beneficiarilor care îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate din prezenta metodologie. Subvenţiile şi premiile se acordă conform ordinului 1117/2170/2010 

(ordin pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operațiunilor finanțate 

prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, al Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1117 din 17 august 2010 şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 2170 din 20 

august 2010, publicat în monitorul oficial nr. 596 din 23 august 2010).        

 

Vor fi acordate următoarele categorii de subvenţii şi premii: 
1. Subvenţii în cuantum de 400 lei pentru 100 de participanţi la programul de calificare nivel 1,  
2. Subvenţii în cuantum de 600 lei pentru 50 de participanţi la programul de calificare nivel 2. 

 
 
 
CAPITOLUL I: CRITERII DE ELIGIBILITATE   
  
CAPITOLUL I A  - ACORDAREA SUBVENŢIILOR 

Pentru acordare subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:  

1. fac parte din grupul ţintă al proiectului: angajaţi din domeniul socio-medical din regiunea NE, 

conform cererii de finanţare aprobate1, 

2. au complet dosarul cu actele care dovedesc apartenenţa la grupul ţintă: 

a. copie simplă după actul de identitate,  

b. copie simplă după adeverinţa/diploma de studii,  

                                                 
1 Grupul ţintă provine din rândul angajaţilor unităţilor medicale, centrelor socio-medicale, furnizorilor privaţi de servicii 
sociale adresate bătrânilor şi bolnavilor din regiunea NE, fiind persoane cu nivel redus de calificare, necalificaţi sau cu 
calificări redundante pe piaţa muncii. La activitatile proiectului vor fi cooptati toti angajaţii din domeniul socio-medical 
interesaţi, accesul la program fiind neingradit si neconditionat, urmarindu-se principiul egalitatii de şanse şi al 
nediscriminării. 
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c. copie simplă după certificatul de căsătorie (unde este cazul), 

d. copie simplă după contractul de muncă,  

e. adeverință de salariat – în original,  

f. declaraţie cu privire la participarea la programe de acelaşi tip, 

g. declaraţie pe propria răspundere că aparţine grupului ţintă,  

h. declaraţie în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal2,  

3. au completat formularul de înregistrare a grupului ţintă pus la dispoziţie de S.C. Info Educaţia S.R.L.,  

4. au înregistrat o rată de participare/prezenţă la activităţi de: 

a. 100% la programul de calificare nivel 1, 

b. 100% la programul de calificare nivel 2, 

5. au depus în termen de 5 zile de la finalizarea activităţii în care au fost implicaţi (orientare şi 

consiliere; formare profesională continuă;) dosarul de acordare a subvenţiei la sediul S.C. Info 

Educaţia S.R.L. şi a primit un număr de înregistrare.    

 
CAPITOLUL II: CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIILOR  
 
CAPITOLUL II A  ACORDAREA SUBVENŢIILOR 

Dosarul pentru acordarea subvenţiei va conţine:  

1. cerere tip de acordare a subvenţiei, 

2. un extras de cont, cu ştampila băncii, al persoanei care solicită subvenția din care să rezulte codul 

IBAN (in cazul in care se dorește plata subvenției prin virament bancar), 

3. după caz: 

a. adeverinţă de participare la programul de calificare, 

b. certificat de absolvire/calificare a programului de calificare, 

De primirea documentelor, îndosarierea acestora şi înregistrarea dosarului va fi responsabil Responsabilul 

instruire.  

 

CAPITOLUL III: SELECŢIA PERSOANELOR PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIILOR ŞI PREMIILOR 
 

Procesul de selecţie se va desfăşura în 2 etape:  

 Etapa 1 - verificare eligibilităţii dosarelor (admis / respins), de către consilierii MAO,  

 Etapa 2 - acordarea subvenţiilor în ordinea de înregistrare a dosarelor eligibile.  

  

 

CAPITOLUL IV: INFORMARE  
 

Listele cu persoanele care vor primi subvenţii vor fi postate lunar la sediul S.C. Info Educaţia S.R.L. 

                                                 
2 S.C. Info Educaţia S.R.L.este operator prelucrare date cu caracter personal nr. 18833 .  
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CAPITOLUL V: PREVEDERI FINALE  
 

Subvenţiile vor fi plătite, de către S.C. Info Educaţia S.R.L., beneficiarul proiectului cu titlul: 

„Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)”, beneficiarilor de subvenţii eligibili, la 

momentul existenţei disponibilului de bani în contul proiectului.   

Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/80720 începând cu data de 

01.02.2012.  

 
 
 
Director,   
COROLIUC Anca Marinela 
 

 

Consilier Juridic, 
DIMITRIU Ina  
 


