
ANEXO VII 

«ANEXO XIII 

Condições para o reembolso de despesas da Roménia com base em tabelas normalizadas de custos unitários 

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários                                                                

Tipo de operações Nome do indicador Categoria de custos 
Unidade de medida para o 

indicador 
Montantes 

(em LEI) 

1. Subsídios pagos a emprega
dores para a contratação de 
determinadas categorias de 
trabalhadores no âmbito dos 
eixos prioritários 1, 2, 3, 4 e 5 
do Programa Operacional 
“Capital Humano” 
(2014RO05M9OP001) 

Subsídio mensal pago a um em
pregador por cada pessoa con
tratada por tempo indetermi
nado. 

Todos os custos relacionados 
com o subsídio à contratação 

Número de meses no emprego 900 LEI por mês durante um máximo de 12 meses 
para empregadores que celebrem um contrato de 
duração indeterminada por um período mínimo de 
18 meses com: 
titulares de um diploma de uma instituição de ensi
no; 
desempregados com mais de 45 anos de idade; 
desempregados de longa duração; 
jovens NEET; 
desempregados em famílias monoparentais. 
900 LEI por mês durante um máximo de 18 meses 
para empregadores que celebrem um contrato de 
duração indeterminada por um período mínimo de 
18 meses com uma pessoa com deficiência (à exce
ção das que são contratadas por obrigação legal). 
900 LEI por mês por um período máximo de 5 anos 
para empregadores que contratem desempregados 
com contratos a tempo inteiro que, no prazo de 5 
anos a contar da data de recrutamento, preenchem 
as condições para requerer uma pensão de reforma 
antecipada parcial ou uma pensão de velhice 

2. Formação profissional no 
âmbito dos eixos prioritários 
1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Programa 
Operacional “Capital Huma
no” (2014RO05M9OP001) 

Um participante que obtenha 
uma qualificação profissional 
(nível 2, 3 ou 4) 

Todos os custos relacionados 
com a formação — incluindo 
custos indiretos — à exceção de 
custos relacionados com os 
participantes, tais como trans
porte, alojamento, refeições e 
subsídios, bem como os custos 
de gestão do projeto 

Número de meses por pessoa 
que obtém um certificado de 
qualificação profissional (níveis 
2, 3 ou 4) 

a) 1324 por mês 
para qualificações de nível 2 

b) 2224 por mês 
para qualificações de nível 3 

c) 4101 por mês 
para qualificações de nível 4 
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Tipo de operações Nome do indicador Categoria de custos 
Unidade de medida para o 

indicador 
Montantes 

(em LEI) 

3. Apoio financeiro aos empre
gadores que recrutem pes
soas num programa de 
aprendizagem no âmbito 
dos eixos prioritários 1, 2 e 
3 do Programa Operacional 
“Capital Humano” 
(2014RO05M9OP001). 

Apoio financeiro mensal pago 
a um empregador por cada 
pessoa recrutada ao abrigo de 
uma aprendizagem remunera
da 

Todos os custos relacionados 
com o subsídio de aprendiza
gem 

Número de meses no emprego 1 125 por mês 
por aprendiz, por um período máximo de: 

— 12 meses - para qualificações de nível 2 
— 24 meses - para qualificações de nível 3 
— 36 meses - para qualificações de nível 4 

4. Apoio financeiro aos empre
gadores que recrutem pes
soas num programa de está
gio no âmbito dos eixos 
prioritários 1, 2 e 3 do Pro
grama Operacional “Capital 
Humano” (2014RO05
M9OP001) 

Apoio financeiro mensal pago 
a um empregador por cada 
pessoa com ensino superior 
recrutada ao abrigo de um 
programa de estágio 

Todos os custos relacionados 
com o subsídio de estágio 

Número de meses no emprego 1 350 por mês 
por estagiário com ensino superior por um período 

máximo de 6 meses 

5. Fornecimento de refeições às 
crianças em creches ao abrigo 
do eixo prioritário 6 “Educa
ção e competências” do Pro
grama Operacional “Capital 
Humano” (2014RO05
M9OP001) 

Custo de refeição diária para 
uma criança (0-3 anos) em 
serviços de cuidados à primeira 
infância relativamente aos 
quais tenha sido pago um custo 
unitário a nível da UE 

Todos os custos relacionados 
com o fornecimento de refei
ções diárias. 

Número de dias creche (servi
ços de acolhimento) por crian
ça beneficiária (0-3 anos) 

12 por criança e por dia   

2. Ajustamento de montantes 

Os montantes do custo unitário 1 podem ser ajustados na sequência de alterações às taxas definidas pela Lei n.o 76/2002 sobre seguro de desemprego e incentivos ao emprego. Essas 
alterações entrarão em vigor na data em que entrem em vigor as revisões da referida lei. 

O montante do custo unitário 2 será automaticamente alterado em função da taxa de inflação para cada ano com base no índice de inflação do Instituto Nacional de Estatística da 
Roménia. Por exemplo, a taxa pode ser ajustada em 1 de janeiro de cada ano, na sequência da adoção do presente documento, multiplicando a taxa de inflação do Instituto Nacional de 
Estatísticas para a Roménia, sendo que a taxa para 2015 deve ser tomada como base de referência 100. 

Os montantes dos custos unitários 3 e 4 podem ser ajustados em função de alterações das taxas estabelecidas na Lei n.o 76/2002 relativa ao sistema de seguro de desemprego e ao 
estímulo ao emprego, e alterações subsequentes, e na Lei n.o 279/2005 relativa aos programas de aprendizagem em contexto laboral, e alterações subsequentes, e a Lei n.o 335/2013 
relativa ao programa de estágios para diplomados do ensino superior, e alterações subsequentes. Tais alterações entrarão em vigor na mesma data em que entram em vigor as revisões à 
referida lei. 

As alterações do valor total dos custos unitários acima indicados não se aplicam aos convites já publicados. 

Os montantes do custo unitário 5 podem ser ajustados em conformidade com as alterações da Decisão do Governo (GD) n.o 904/2014 relativa ao estabelecimento de limiares para as 
despesas relacionadas com os direitos consagrados no artigo 129.o (1) da Lei n.o 272/2004 relativa à proteção e promoção dos direitos da criança. Essas alterações entrarão em vigor 
na data em que entrem em vigor as revisões da referida lei.»   
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