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1. SCOP
Prezentul Regulament descrie modul de acordare a subvențiilor în cadrul programelor de
formare cuprinse în cadrul proiectului MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI,
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare, Nr.
Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul de acordare a subvențiilor în cadrul proiectului Măsuri integrate în
domeniul turismului, se aplică următoarelor structuri organizatorice și persoane:
Echipa de Management
- Managerul de Proiect
- Asistentul Manager de Proiect
- Responsabilul Financiar
- Responsabil Juridic
Echipa de implementare
- Coordonator Regional
- Expert implementare
- Consilierii de instruire profesională
- Consilierii de informare şi orientare profesională
- Formatorii
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3. DESCRIERE
Proiectul Măsuri integrate în domeniul turismului asigura cursuri de formare profesională
pentru în număr de 200 de șomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunea
Centru.
Proiectul Măsuri integrate în domeniul turismului asigură formarea profesională în
domeniul turismului a:
-

50 persoane în meseria Recepționer;

-

50 persoane în meseria Ghid turism;

-

50 persoane în meseria Agent de turism;

-

50 persoane în meseria Lucrător pensiune turistică.

Proiectul Măsuri integrate în domeniul turismului asigură dezvoltarea de noi competenţe
și abilități profesionale si personale, pentru un număr de 200 persoane cu o situație dificilă pe
piața muncii, precum persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, şomeri, şomeri de
lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată tineri, prin participarea la
cursuri de formare profesională în meserii din domeniul turismului și prin furnizarea către aceștia
a unor servicii de consiliere și mediere.
Programul de formare se va finaliza prin susţinerea unui examen. În urma promovării
examenului, se va obţine un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională recunoscut
de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Se vor acorda subvenții cu o valoare de 875 de lei* pentru
fiecare participant, în funcție de bugetul alocat activității de formare și de cheltuielile aferente
acestei activități.
*Prezenta își produce efectele începând cu data de 02.03.2012 conform cerințelor si exigentelor
impuse prin contractul de finanțare.
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4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Principiile care stau la baza acordării subvențiilor prin proiectul POSDRU/105/5.1/G/76173 sunt:
1. subvențiile se acordă doar participanților la activitățile de formare care au absolvit și promovat
examenul de absolvire al unuia din cele 4 programe de formare profesională;
2. nu constituie criterii de acordare a subvențiilor: vârsta, religia, genul, rasa, apartenența politică a
candidatului sau a familiei acestuia, etc.
3. acordarea subvențiilor se face doar dacă se îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute în
prezentul regulament. Pentru acordarea subvențiilor sunt eligibili acei participanți la activitățile de
formare care îndeplinesc următoarele criterii:
- au completat şi semnat formularul individual de înregistrare a grupului ţintă (document furnizat
la prima întâlnire faţă în faţă);
- au înregistrat o rată de participare la activitățile de formare de cel puţin 75%;
- au obţinut un calificativ de trecere la examenul de absolvire (nota 6 minim);
- au completat declarația pe propria răspundere (Anexa 1), sub sancțiunea Codului Penal pentru
fals în declarații, din care să reiasă că subvenția primită pentru absolvirea cursului de formare
profesională nu se suprapune cu alte finanțări publice sau din fonduri europene primite pentru
același scop, pentru evitarea dublei finanțări.
- pentru a intra în posesia subvenţiilor, participanţii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus
vor transmite reprezentanţilor Asociației Pakiv România dovada unui cont deschis la o bancă
comercială pe numele beneficiarului, în original, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de
la data depunerii dosarului.
5. CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI
Dosarul va conţine:
a. declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvențiilor - Anexa 1
b. o cerere tip de acordare a subvenției (Anexa 2)- Formulata către Managerul de Proiect;
c. o copie nelegalizată a actului de identitate;

__________________________________________________________________________________________________________
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com

ş

"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173
__________________________________________________________________________________________________________________________

d. copie după catalog de prezență și note;
e. copie după rezultatele finale.

6. PREVEDERI FINALE
Subvențiile vor fi plătite de către Beneficiarul proiectului POSDRU/105/5.1/G/76173,
ASOCIATIA PAKIV ROMÂNIA, în momentul existenţei disponibilului, prin cont, dar nu mai
târziu de 60 de zile calendaristice, de la data depunerii dosarului.
Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului Măsuri integrate în domeniul turismului
POSDRU/105/5.1/G/76173. Orice modificare va fi adusă imediat la cunoștința beneficiarilor.
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Anexa 1
Declarația pe propria răspundere cu privire la acordarea subvențiilor

Domnule Manager de Proiect,

Subsemnatul(a),
............................................................……………………………………….,
CNP
……………………………………, identificat cu BI/CI, Seria … , Numărul ……………………..,
domiciliat în ………………………………str. …………………………………………., nr…….,
bl……., sc………et……..ap………. , sub sancţiunea codului penal pentru fals în declaraţii,
declar pe propria răspundere următoarele:
- că nu am obţinut altă subvenţie acordată pentru formare profesională din fonduri publice sau
europene in perioada derulării cursurilor;
- că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că declararea falsă a acestora atrage
după sine pierderea statutului de beneficiar, restituirea sumei încasate şi suportarea consecinţelor
legale.
Dacă devin beneficiarul/beneficiara unei alte subvenţii pentru formare profesională in
perioada derulării formării, mă oblig să aduc, cu celeritate, la cunoştinţă managerului de proiect
acest lucru.

Data

Semnătura
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Anexa 2
Cerere de acordare a subvenției
Domnule Manager de Proiect,

Subsemnatul(a),...........................................................………………………………………,
CNP ……………………………………, identificat cu BI/CI, … Seria … ,
Numărul
……………………..,
domiciliat
în
………………………………,
Str. …………………………………………., nr……., bl……., sc………et……..ap………. , vă
rog respectuos să îmi aprobați acordarea subvenției aferente participării mele la programul de
formare profesională……………………………………, organizat în cadrul proiectului Măsuri
integrate în turism, ID 76173, desfășurat în perioada …………………….., în
localitatea…………………………. din județul Alba.
Pentru a putea intra în posesia sumei de bani mă oblig să comunic Asociației Pakiv
România dovada unui cont deschis la o bancă comercială pe numele beneficiarului, în original, în
cel mult 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului.

Data

Semnătura
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Anexa 3

CONTRACT DE ACORDARE A SUBVENŢIEI
Nr. ……. din …………………

1.Părțile contractante:
1.1. Asociația Pakiv România, cu sediul în B-dul Republicii, nr. 40, Alba Iulia, județul Alba,
telefon/fax 0258/811170, cod fiscal 18115500, cont bancar numărul R062BPOS01006778758RON02,
deschis la Banc Post Alba Iulia, reprezentată prin domnul Bumbu Ioan - Gruia, în calitate de președinte
al asociației, denumită în continuare TITULAR, și
1.2.D-na/D-nul……………………………………, CNP…………...………………………………, cu
domiciliul în ……………..………………….……………………………...………………. cont
nr…………………………………………………………………………………..deschis
la
…………………………………………………..…………, telefon ….………………………., denumit
în continuare BENEFICIAR,
au convenit încheierea prezentului contract având următoarele clauze:
2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie acordarea unei subvenţii de către Asociaţia Pakiv România, din
bugetul proiectului cu titlul „Măsuri integrate în domeniul turismului”, contract nr.
POSDRU/105/5.1/G/76173, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.
3. Durata contractului:
Derularea contractului începe la data semnării acestuia şi încetează în momentul plăţii efective a
subvenţiei.
4. Valoarea contractului:
4.1. Valoarea contractului este de 875 lei.
4.2. Suma menţionată la pct. 4.1, acordată cu titlu de subvenţie, este neimpozabilă, întrucât se
încadrează în categoria veniturilor neimpozabile prevăzute de art. 42 lit. a din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal.
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5. Obligațiile părților:
5.1. Titularul se obligă:
Să plătească beneficiarului suma menţionată la pct. 4.1, în contul indicat de beneficiar, în momentul
existenţei disponibilului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la depunerea dosarului
de către beneficiar.
5.2. Beneficiarul se obligă:
Să transmită reprezentanţilor Asociației Pakiv România dovada unui cont deschis la o bancă
comercială pe numele beneficiarului, în original, în cel mult 30 de zile calendaristice de la
depunerea dosarului.
6. Răspunderea părților contractante
6.1. Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde potrivit legii.
6.2. Beneficiarul, în cazul încălcării obligaţiilor sale prevăzute la pct. 5.2, nu va putea beneficia de
subvenţie.
7. Forţa majoră
7.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
7.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
7.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
7.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de
3 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
7.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
8. Soluţionarea litigiilor
8.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
8.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil
o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România.
9. Comunicări
9.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în
scris.
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
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10. Modificarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la
prezentul contract.
11. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost încheiat azi ……………..………, în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Titular,

Beneficiar,

Reprezentant legal,
Ioan - Gruia BUMBU
………..………………………..
Manager de proiect,
Viorel BUMBU

Consilier juridic,
Enikő SZÉKELY
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