ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov

în cadrul

“Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013”, Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de
Intervenţie 6.4, “Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”,
cu proiectul “Promovarea şi dezvoltarea incluziunii pe piaţa muncii a
şomerilor de lungă durată şi a tinerilor absolvenţi din judeţul Ilfov, prin
cooperare transnaţională”
Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere :
-“Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013”, Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major
de Intervenţie 6.4, “Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a
muncii”
-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ........... din ............................;

-

Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov
înregistrat cu nr................ din ...........................;

-

Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

-

Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ,
privatizare şi integrare europeană;

-

Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie
socială, protecţie copii, activităţi sportive de agrement şi turism.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e”, lit. “f”, alin 6 lit.”a” şi

art.97 din Legea adminstraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată
şi completată:
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul “Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară
6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.4, “Iniţiative
transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”, cu proiectul “Promovarea şi
dezvoltarea incluziunii pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată şi a tinerilor
absolvenţi din judeţul Ilfov, prin cooperare transnaţională”;
Art.2 În cazul obţinerii finaţării externe pentru proiectul prevăzut la articolul 1, se
aprobă plata co-finanţării cu 2% din valoarea cheltuielilor eligibile din valoarea
totală a proiectului de maxim 5.000.000 euro;
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze

Contractul de Finanţare, precum şi toate documentele aferente proiectului.

Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean să desemneze membrii
unităţii de implementare a proiectului “Promovarea şi dezvoltarea incluziunii pe
piaţa muncii a şomerilor de lungă durată şi a tinerilor absolvenţi din judeţul Ilfov,
prin cooperare transnaţională”;
Art.5 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica TRANDAFIR

Nr ...........
Din ....................... 2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr................/................2011

EXPUNERE DE MOTIVE
Incluziunea socială se află în strânsă relaţie cu inserţia pe piaţa muncii a unor
grupuri vulnerabile, precum şomerii de lungă durată sau tinerii absolvenţi.
Promovarea şi dezvoltarea incluziunii sociale se pot optimiza prin transferul şi
implementarea unor bune practici din domeniul ocupării forţei de muncă,
exercitate de parteneri din Uniunea Europeană, cu tradiţie in domeniu.
În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013,
versiunea 4, aprobat prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si
protecţiei sociale si ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/ iulie 2010, se
concentrează asupra iniţiativelor transnaţionale ca o parte a strategiei privind
schimbul de informaţii şi inovaţii pe o piaţă inclusivă a muncii, cu alte State
Membre UE. Cooperarea transnaţională s-a dovedit a fi atât un mijloc de bună
guvernare cât şi un instrument pentru a crea valoare adăugată.

Vor fi încurajate parteneriatele cu parteneri transnaţionali care au avut rezultate
pozitive în integrarea şi atragerea persoanelor în educaţie şi formare, beneficiinduse astfel de diseminarea iniţiativelor inovative, experienţei, rezultatelor şi bunelor
practici. Cooperarea transnaţională va acoperi o gamă largă de activităţi, precum:
schimbul de informaţii şi schimbul de persoane între administraţii, formatori,
actori relevanţi pe piaţa muncii şi în domeniul politicilor sociale, adaptarea şi
transferul/preluarea experienţei altor state, studii şi evaluări, acţiuni comune.
Prin prezentul proiect supus spre dezbatere şi aprobare, Consiliul Judeţean Ilfov îşi
propune ca grupuri ţintă de şomeri de lungă durată şi tineri absolvenţi din judeţul
Ilfov să fie inseraţi pe piaţa muncii, prin implementarea unor bune practici care
vor fi transferate prin intermediul partenerului transnaţional , Agenţia Regională
de Ocupare a forţei de muncă din Cagliari (Sardinia), Italia. Consiliul Judeţean
Ilfov se află deja în parteneriat cu Agenţia Regională de Ocupare a forţei de
Muncă din Cagliari în cadrul proiectului finanţat prin INTERREG IV,
“Implementing Employment Service”.
Partenerii naţionali ai Consiliului Judeţean Ilfov în acest proiect vor fi
Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti, Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov,
Învăţământului

Profesional

şi

Tehnic

Centrul Naţional pentru Dezvoltarea
(CNDIPT),

Industriaşilor din România (UGIR).
Proiectul va avea o durată de 2 ani şi şase luni.

Uniunea

Generală

a

Pentru aceasta, propunem spre dezbatere şi aprobare accesarea fondurilor din
cadrul “Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013”, Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de
Intervenţie 6.4, “Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” prin
proiectul “Promovarea şi dezvoltarea incluziunii pe piaţa muncii a şomerilor
de lungă durată şi a tinerilor absolvenţi din judeţul Ilfov, prin cooperare
transnaţională” şi cofinanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov
cu un procent de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului
câştigat. Valoarea orientativă a programului este de 85.396.000 lei,
echivalentul a 20.000.000 euro. Valoarea eligibilă ce poate fi acordată unui
proiect este cuprinsă între min. 500.000 euro

şi max. 5.000.000 euro

(respectiv între min 2.134.900 lei şi max.21.349.000 lei.)

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA

Gheorghe ROMAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă
Biroul de Resurse Umane
Nr.............../....................2011

RAPORT
În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013,
versiunea 4, aprobat prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si
protecţiei sociale si ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/ iulie 2010, se
concentrează asupra iniţiativelor transnaţionale ca o parte a strategiei privind
schimbul de informaţii şi inovaţii pe o piaţă inclusivă a muncii, cu alte State
Membre UE. Cooperarea transnaţională s-a dovedit a fi atât un mijloc de bună
guvernare cât şi un instrument pentru a crea valoare adăugată.

Principalul obiectiv operaţional al Domeniului Major de Intervenţie 6.4 (în care se
integrează proiectul) este dezvoltarea unei pieţe a muncii mai permisivă, flexibilă
şi inclusivă.

Prin prezentul proiect supus spre dezbatere şi aprobare, Consiliul Judeţean Ilfov îşi
propune ca grupuri ţintă de şomeri de lungă durată şi tineri absolvenţi din judeţul
Ilfov să fie inseraţi pe piaţa muncii, prin implementarea unor bune practici care
vor fi transferate prin intermediul partenerului transnaţional , Agenţia Regională
de Ocupare a forţei de muncă din Cagliari (Sardinia), Italia. Consiliul Judeţean
Ilfov se află deja în parteneriat cu Agenţia Regională de Ocupare a forţei de
Muncă din Cagliari în cadrul proiectului finanţat prin INTERREG IV,
“Implementing Employment Service”.
Partenerii naţionali ai Consiliului Judeţean Ilfov în acest proiect vor fi
Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti, Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov,
Învăţământului

Profesional

şi

Centrul Naţional pentru Dezvoltarea

Tehnic

(CNDIPT),

Uniunea

Generală

a

Industriaşilor din România (UGIR).
Prin acest proiect, Consiliul Judeţean îşi propune pe de o parte să reducă şomajul
de lungă durată prin integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii, pe de
altă parte să stimuleze inserţia profesională a tinerilor absolvenţi. Activităţile
concrete ale proiectului vor consta în continuarea şi consolidarea unei cooperări
benefice în domeniul ocupării dintre Consiliul

Judeţean Ilfov şi Agenţia de

Ocupare a Forţei de Muncă din Cagliari Italia, partener al Consiliului Judeţean
Ilfov în cadrul programului INTERREG

IV, cu proiectul “Implementing

Employment Service(IES)”,care furnizează prin IES o bună practică în domeniul
inserţiei şomerilor şi studenţilor pe piaţa muncii prin instruirea lor în mediul
privat.

Proiectul “Promovarea şi dezvoltarea incluziunii pe piaţa muncii a
şomerilor de lungă durată şi a tinerilor absolvenţi din judeţul Ilfov, prin cooperare
transnaţională” are ca obiectiv extinderea bunei practici menţionate în mai multe
grupuri ţintă vulnerabilă, cum ar fi tinerii absolvenţi ai învăţământului universitar
sau ai absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Ilfov.
Funcţia partenerului transnaţional este aceea de a furniza bune practici testate pe
piaţa europeană în domeniul ocupării . Prin furnizarea de bune practici, mai ales
în domeniul relaţiei dintre sectorul public şi cel privat se urmăreşte întărirea
capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale în judeţul Ilfov, atât prin
racordarea sistemului local şi regional la standardele europene în domeniu, cât şi
stimularea cooperării dintre sistemul public şi cel privat în vederea inserţiei
profesionale a şomerilor de lungă durată şi a absolvenţilor.
Printre cele mai importante activităţi ale proiectului, se va înscrie selectarea unor
grupuri ţintă de şomeri şi absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic şi
plasarea lor în firme selectate de UGIR. Ei vor realiza un stagiu de lucru 6 luni, în
care vor fi instruiţi şi consiliaţi şi vor lucra efectiv în cadrul firmelor. Remunerarea
şi asigurarea şomerilor şi absolvenţilor se vor realiza prin intermediul unor
burse/indemnizaţii (ele constituie cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.).
Obiectivul principal al inserţiei absolvenţilor şi şomerilor în firmele
respective îl constituie angajarea lor efectivă cu contract de muncă la finalul
stagiului realizat prin intermediul proiectului. Şomerii de lungă durată vor fi
selectaţi de către Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov, iar absolvenţii de
către Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti şi Centrul
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic. O condiţie

necesară a selecţiei şomerilor şi absolvenţilor va fi ca ei să fie reprezentanţi ai
populaţiei ilfovene.
Atât reprezentanţii firmelor cât şi şomerii şi absolvenţii vor fi instruiţi în
domeniul bunelor practici de ocupare de către reprezentanţi ai Agenţiei de
Ocupare a Forţei de Muncă din Cagliari.
Prin programul în care se înscrie proiectul sunt sprijinite acţiuni precum, iar ele se
vor regăsi în planul de activităţi al proiectului:
1. Cooperarea transnaţionale orientate spre dezvoltarea resurselor umane în cadrul
politicilor şi practicilor de incluziune socială;
2. Stabilirea parteneriatelor la nivel european în domeniul dezvoltării resurselor
umane şi incluziunii sociale;
3. Dezvoltarea şi implementarea de noi metode şi instrumente pentru combaterea
discriminării şi a inegalităţilor;
4. Schimbul de experienţă şi transferul de expertiză legat de metodologiile de
succes dezvoltate pentru incluziunea socială, inclusiv mentorat;
5. Schimb de informaţii, pregătire şi stagii de practică în instituţii relevante pe
piaţa muncii şi în domeniul politicilor sociale;
6. Diseminarea metodelor inovatoare către alţi actori implicaţi în combaterea
discriminării;
7. Participarea şi colaborarea cu reţelele tematice europene şi naţionale,

în

domeniul dezvoltării resurselor umane şi incluziunii sociale;
8. Schimb de experienţă şi bune practici, inclusiv stagii de practică, pentru
identificarea celor

mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor destinate

dezvoltării resurselor umane;

9. Schimb de bune practici şi transfer de expertiză privind incluziunea şi ocuparea
şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată.

Proiectul va avea o durată de 2 ani şi şase luni. (Pe parcursul proiectului vor fi
selectate mai multe serii de studenţi şi şomeri care vor fi inseraţi pe piaţa muncii.)
Valoarea orientativă a programului este de 85.396.000 lei, echivalentul a
20.000.000 euro. Valoarea eligibilă ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă
între min. 500.000 euro şi max. 5.000.000 euro (respectiv între min 2.134.900 lei
şi max.21.349.000 lei.)
Pentru accesarea fondurilor din cadrul “Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 6: Promovarea
incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.4, “Iniţiative transnaţionale
pentru o piaţă inclusivă a muncii” prin proiectul “Promovarea şi dezvoltarea
incluziunii pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată şi a tinerilor
absolvenţi din judeţul Ilfov, prin cooperare transnaţională” şi cofinanţarea din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov cu un procent de 2% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului câştigat;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e”, “f”, alin 6 lit.”c” şi art.97 din
Legea adminstraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi
completată, am întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem
dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov.
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