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Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

Anexa 2.  Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității  

1. Criterii de verificare  a conformității administrative 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

1. Fisa de proiect conține 
toate anexele solicitate 
prevăzute in Orientări 
privind accesarea 
finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 
si de ghidul solicitantului 
Masura 4 : Furnizarea de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocuparii condiții 
specifice. 

 Fisa de proiect respectă 
formatul standard din Ghidul 
Solicitantului și este însoțită 
de toate anexele solicitate. 

 Anexele respecta formatul 
standard, sunt completate 
corespunzator semnate si 
stampilate de reprezentantul 
legal  

 

Anexe solicitate: 
1. Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru 

asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite, semnată de toți membrii 
parteneriatului (anexa 4 la Ghidul solicitantului condiții specifice). 

2. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
operațiunii propuse spre finanţare din FESI 2014- 2020, câte un exemplar semnat de 
fiecare membru al parteneriatului (anexa 5 la Ghidul solicitantului condiții specifice). 

3. Declarația privind evitarea dublei finanţări, câte un exemplar semnat de fiecare 
membru al parteneriatului (anexa 6 la Ghidul solicitantului condiții specifice). 

4. Declaratie de eligibilitate (anexa 7 la Ghidul solicitantului condiții specifice) 
5. Acord de parteneriat (anexa 9 la Ghidul solicitantului condiții specifice) daca este 

cazul 
6. Rapoarte de activitate pentru activitati similare. 

 

2. Fisa de proiect este 
semnată de către 
reprezentantul legal? 

 Se verifică dacă persoana 
care a semnat cererea de 
finanțare este aceeași cu 
reprezentantul legal sau 
împuternicitul acestuia. 
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Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

2. Criterii de verificare  a eligibilității  

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

A. Eligibilitatea solicitantului  

A1 

Solicitantul face parte din 
categoria de beneficiari 
eligibili și îndeplinesc 
condițiile stabilite în 
Ghidul Solicitantului-
condiții specifice? 

 Solicitantul trebuie să facă parte din 
categoriile de beneficiari eligibili 
menționate în prezentul Ghid 

 Solicitantul trebuie să respecte condițiile de 
eligibilitate prevăzute la Cap. 2 Subcapitolul 
2.1 din GS Măsura 4 

Tipuri de solicitanți  

 Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 

coordonarea sau subordonate acestora, singure sau în parteneriat cu 

furnizor de formare profesională; 

 Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 

muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței 

de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii 

Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a 

furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea 

profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului 

ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale 

şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi 

certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele 

formale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

 Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform 

Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, 

cu modificările și completările ulterioare; 



3 
Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

 Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale 

sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, 

constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații 

patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept 

privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului 

social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii 

nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii 

nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, 

organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, 

organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din 

România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Criterii Cap. 2 Subcapitolul 2.1 din GS Măsura 4 
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Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

A2 

Solicitantul trebuie să 
îndeplinească condițiile 
specifice de eligibilitate 
aferente prezentului apel 
de proiecte 

 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri 

nerambursabile (evitarea dublei finanțări); 

 Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat 

integral înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de 

management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către 

solicitant(art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013); 

 Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

 Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform 

specificului de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

 Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile și țintele 

minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat imediat menționate 

în SDL aprobată; 

 Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată se încadrează în limitele 

stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice; 

 Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

 Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată de 

CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget național 

și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS 

5.1.; 
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Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

 Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în capitolul 2.3. Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul Ghid al 

Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

 Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Orientările privind accesarea finanțărilor în 

cadrul POCU 2014-2020. 

 Activitățile se vor desfășura în totalitate pe teritoriul SDL. 

B. Eligibilitatea proiectului  

B1 

Proiectul propus spre 
finanțare (activitățile 
proiectului, cu aceleaşi 
rezultate, pentru aceiaşi 
membri ai grupului țintă) 
a mai beneficiat de sprijin 
financiar din fonduri 
nerambursabile (dublă 
finanțare)?1 

 Se verifică existența Declarației privind 

evitarea dublei finanțări 

  

 Declarația privind evitarea dublei finanțări 

 

 

B2 

Proiectul se încadrează în 
Programul Operațional, 
conform specificului de 
finanțare stabilit în Ghidul 
Solicitantului?  

 Se verifică dacă solicitantul a încadrat 
proiectul în axa prioritară, prioritatea de 
investiții, obiectivul specific, indicatorii de 
realizare imediată şi de rezultat și tipurile de 
măsuri, conform POCU şi prezentului Ghid 

 

 

                                                             
1  Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/ beneficiarul. trebuie să se asigure că participanţii la proiecte nu au reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri 
nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare. 



6 
Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

B3 

Grupul țintă este eligibil?   Grupul țintă al proiectului trebuie să se 
încadreze în categoriile eligibile menționate 
în  prezentul Ghid 

 Persoanele vizate de activitățile proiectului fac parte din categoriile aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială și au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL 
si este repartizat dupa cum urmeaza : 

 Minim 500 persoane beneficiare de servicii informare si consiliere 
 Minim 300 persoane beneficiare de servicii formare 
 Minim 150 persoane beneficiare de servicii de mediere 
 Minim 50 persoane beneficiare de servicii ucenicie 

Este obligatoriu ca minimum 60% din grupul ţintă să beneficieze de măsuri de 
ocupare respectiv 500 de persoane. 

NB : În cadrul grupului țintă vizat prin proiectele POCU, persoanele care au 
domiciliul/locuiesc în ZUM trebuie să reprezinte un procent cel puțin egal cu 
ponderea locuitorilor din ZUM în totalul populației din teritoriul SDL (ZUM și zona 
urbană funcțională). 

Ponderea locuitorilor din ZUM-uri in grupul tinta trebuie sa fie de minim 20%. 

B4 

Valoarea proiectului și 
contribuția financiară 
solicitată se încadrează în 
limitele stabilite în Ghidul 
Solicitantului?  

 Valoarea proiectului și contribuția 
financiară solicitată  trebuie să se înscrie în 
limitele stabilite în prezentul Ghid  

 Valoarea minima a unui proiect este de 500.000 de euro si maxima de 730.000 
euro in cazul aplicarii unui proiect care sa includa toate cele 4 submasuri. 

 Solicitanții care depun fișa de proiect pe valoarea maximă eligibilă, vor respecta 
urmatoarele plafoane : 

 Pentru activitatile de tip - „Informare și consiliere profesională” – 30.000 euro 
 Pentru activitățile de tip - „Formare profesională” – 500.000 euro 
 Pentru activitățile de tip – „Servicii de mediere” – 50.000 euro 
 Pentru activitățile de tip – „Programe de ucenicie” – 150.000 euro 

B5 Durata proiectului 

 Perioada de implementare a proiectului 
este de maximum 36 luni nu mai târziu de 
31.12.2023. Proiectele care vor prevedea o 
perioadă de implementare mai mare de 36 
luni vor fi respinse. 

 



7 
Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

B6 

Cheltuielile prevăzute 
respectă prevederile 
legale privind 
eligibilitatea 

 Cheltuielile prevăzute la capitolul de 
cheltuieli eligibile trebuie să fie conforme cu 
cele prevăzute în prezentul Ghid. 

 

Cheltuielile de tip FEDR trebuie să se încadreze în limita prevăzută în Ghidul 
Solicitantului. 

 

B7 
Bugetul proiectului 
respectă rata de 
cofinanțare? 

 Bugetul respectă rata de cofinanțare (FSE/ 
ILMT, buget național și contribuție proprie) 

Se va verifica respectarea ratei de cofinanțare minimă pentru fiecare membru al 
parteneriatului 

 

B8 
Proiectul cuprinde cel 
puțin activitățile 
obligatorii?  

 Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin 
activitățile obligatorii, prevăzute în  
prezentul Ghid  

Se verifică dacă sunt prevăzute activități pentru îndeplinirea cerințelor aferente 
activităților  din cadrul prezentului ghid : 

 INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ 

 Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă (de exemplu informare și 
consiliere profesională, plasare pe piața muncii, formare profesională, 
subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor 
categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, 
etc.). 

 INFORMAREA ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ 

 FORMARE PROFESIONALĂ  

 SERVICII DE MEDIERE A MUNCII  

 UCENICIE 

B9 
Proiectul cuprinde 
măsurile minime de 
informare și publicitate? 

 Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul 
activității de informare și publicitate, 
măsurile minime  prevăzute în Orientări 
privind accesarea finanțărilor  în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020 

Se va verifica respectarea măsurilor minime de informare și publicitate la nivelul 
proiectului conform Orientări privind accesarea finanțărilor  în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 



8 
Ghidul solicitantului – condiții specifice 

Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 

 Criterii Subcriterii  Subcriterii procesate de evaluatori 

B10 

Proiectul trebuie să 
îndeplinească criteriile de 
eligibilitate specifice 
prezentelor apeluri de 
proiecte 

 

Nu sunt eligibile proiectele care: 
1. Nu vizează comunităţiile marginalizate/zonele urmane marginalizate din 

Municipiul Targoviste. 
 

2. Nu vizeaza aria de acoperire a SDL respectiv Municipiul Targoviste. 
 

3. Vizează comunități marginalizate care au primit finanțare în cadrul AP 4 (OS 4.1/ 
OS 4.2) (verificare pe baza informațiilor din etapa de contractare). 
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