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HOTĂRÂREA NR. 88 

din 16 iulie 2015 

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor proiectului 
 „Program de Intervenţii Integrate pentru Şomeri – certitudinea unui  

viitor durabil – ID 126033” 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.12541 din 10.07.2015 

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor proiectului „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, 

Având în vedere prevederile art.8.8 din Instrucţiunea Autorităţii de Management 

POSDRU nr.103/18.03.2015, 

Luând în considerare indicatorii asumaţi prin cererea de finanţare nr.126033, anexa la 

contractul de finanţare nerambursabilă nr.5029/04.04.2014 şi acordul de parteneriat 

încheiat în aplicarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.1 Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare 

necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil – ID 126033”,  

generate de recrutarea suplimentară în grupul ţintă a unui număr de 4 persoane, în 

sumă de 4065 lei. 

 

Art.2. Suma prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre va fi achitată din bugetul 

Consiliului Judeţean Mureş, Cap.51.02.01.03 – Autorităţi executive, art.56.02.03. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Buzău, Direcţiei Economice, 

Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte şi membrilor echipei de 

implementare a proiectului. 

 

 

PREŞEDINTE                                             Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                      SECRETAR 

                 Paul Cosma 
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Nr.13541/10.07.2015 

Dosar  VID/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor proiectului 
 „Program de Intervenţii Integrate pentru şomeri – certitudinea unui  

viitor durabil – ID 126033” 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 a fost aprobată participarea 

Consiliului Judeţean Mureş ca partener în proiectul „Program de intervenţii integrate 

pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”.  

Între activităţile proiectului evidenţiem organizarea de cursuri de formare profesională 

pentru un număr de 150 de persoane din judeţul Mureş.  

Procesul de recrutare a grupului ţintă – de 150 de persoane, presupune, potrivit cererii de 

finanţare, inclusiv atingerea unor indicatori de grup ţintă. Astfel, acest număr de cursanţi 

este distribuit prin indicatorii de grup ţintă pe următoarele categorii: persoane care au 

părăsit de timpuriu şcoala - 2, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă - 18, 

persoane inactive – 32, şomeri – 10, şomeri de lungă durată 48, şomeri peste 45 de ani - 

14, şomeri tineri – 9 şi şomeri tineri de lungă durată – 17. 

Întrucât acest proiect urmează să fie finalizat la începutul lunii octombrie a.c. s-a  

realizat o analiză a stadiului de realizare a indicatorilor proiectului pentru primele 5 serii 

de cursanţi derulate, respectiv cei 106 cursanţi care au finalizat şi/sau urmează să 

finalizeze cursurile, cumulat pe cele 5 serii din totalul de 6. 

Această analiză relevă faptul că, pentru realizarea indicatorului de grup ţintă de 150 de 

persoane aprobat prin contractul de finanţare nerambursabilă, la finele contractului este 

necesar să fie îndeplinite două condiţii: 

1. să fie recrutat un număr minim de 44 de persoane pentru ultima serie de cursanţi,   

doar pe categoriile de indicatori încă neînchişi; 

2. să nu existe abandon în rândul acestora, respectiv toate cele 44 de persoane să 

finalizeze cursul. 

În acest context precizăm că, până la această dată s-a înregistrat o rată de abandon de 

10%. Prin urmare, la finalizarea cursurilor putem avea două situaţii: 

a)  în cazul în care recrutăm un număr de 44 de persoane pe categoriile încă 

nerealizate, abandonul se va constitui în indicator nerealizat; 

b) dacă creştem numărul de persoane recrutate cu rata de abandon înregistrată în 

seriile anterioare, respectiv recrutăm 48 de persoane şi în această ultimă serie şi nu 

o să avem abandon, ne vom găsi în situaţia de a depăşi indicatorul de 150 de cursanţi 

cu 4. 
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Prin urmare am procedat la evaluarea costurilor implicate de fiecare dintre situaţiile mai 

sus enunţate. În acest context precizăm că, potrivit prevederilor art.8.8 din Instrucţiunea 

nr.103/18.03.2015 a Autorităţii de Management POSDRU, indicatorii tehnici prevăzuţi în 

cererea de finanţare, anexă la contractul de finanţare nerambursabilă trebuie 

îndepliniţi/realizaţi în totalitate. De asemenea, grupul ţintă trebuie selectat în numărul 

şi structura prevăzută în Cererea de finanţare. 

Stabilirea procentului de realizare a grupului ţintă, indicatori de program (output şi 

rezultat), a indicatorilor suplimentari (output şi rezultat) şi a indicatorilor adiţionali 

(output şi rezultat) se face prin raportarea valorilor realizate la valorile propuse, astfel – 

procent realizare grup ţintă=Grup ţintă indicator realizat/Grup ţintă indicator propus. 

În cazul în care procentul este mai mare de 100% se plafonează la această valoare, cu 

excepţia indicatorilor de rezultat unde plafonarea va fi de 110% (astfel încât depăşirea 

indicatorilor de rezultat să poată compensa cel puţin parţial nerealizarea celorlalţi 

indicatori sau a grupului ţintă). 

Dacă gradul de realizare a indicatorilor şi a grupului ţintă este mai mic de 100%, valoarea 

bugetului se ajustează. Ajustarea bugetului se va face prin aplicarea la suma prevăzută în 

contract – valoarea iniţială a fiecărui capitol bugetat, a gradului de îndeplinire calculat.  

Prin urmare, propunem să se aprobe recrutarea şi înscrierea în program a  unui număr de 

4 cursanţi, suplimentar faţă de cei 150 stabiliţi ca indicator de grup ţintă, cu asumarea 

de către Consiliul Judeţean Mureş a costului subvenţiilor – de 1016 lei/cursant, pentru un 

număr de 4 participanţi. 

Solicităm aceasta întrucât o nerealizare a indicatorilor ar induce corecţii financiare mult 

mai mari, aplicate la valoarea bugetului, prin comparaţie cu depăşirea numărului de 

cursanţi proporţional cu rata de abandon înregistrată până în prezent şi plata subvenţiilor 

din bugetul Consiliului Judeţean Mureş.  

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor proiectului 

„Program de Intervenţii Integrate pentru Şomeri – certitudinea unui viitor durabil – ID 

126033”. 

 

 

         PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre  

 

 

Verificat: Mara Togănel   
Întocmit: Şef serviciu  

Elena Popa/1 ex.   

 


