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Acest document nu exonerează solicitanţii de obligaţia respectării legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi
european. In caz de contradicție între prevederile prezentului Ghid al solicitantului și prevederile legislației
în vigoare, aceasta din urmă prevalează

Listă acronime
Abreviere
AP

Acord de Parteneriat/Axa Prioritară

DLRC

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

CMAI

Centru Multi-funcțional de Asistență Integrată

CPP

Cerere de propuneri de proiecte

FSE

Fondul Social European

OS

Obiectiv Specific

OT

Obiectiv Tematic

PAPI

Punct de Acces Public la Internet

PI

Prioritate de Investiție

PO CU

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

PNR

Programul Național de Reformă 2014

RST

Recomandări Specifice de Țară privind reducerea sărăciei

SPO

Serviciul Public de Ocupare

SGRICRMR

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității romilor 2012-2020

SNISRS

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei

SNIA

Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă

SNISPD

Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități

SNOFM

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

SNPPDC

Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului
Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Fenomenului Violenței
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SNPCFVF

în Familie

SNTP

Strategia Națională împotriva Traficului de Persoane

SNITPV

Strategia Națională pentru Învățare pe Tot Parcursul Vieții

SNRPTS

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii

SNS

Strategia Națională de Sănătate
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Definiții specifice CPP
Noțiuni
Centru multifuncțional de
asistență
integrată

Definiții

În sensul acestei CPP, CMAI este un centru în măsură să furnizeze (integral sau
parțial) unei comunități servicii de asistență, consiliere și intervenție corectivă
pentru remedierea și prevenirea vulnerabilităților sociale, economice și culturale în
cel puțin patru din domeniile: ocupare, locuire, educație, sănătate, identitate,
marginalizare, egalitate de șanse.
Centrul multifuncțional trebuie să poată asigura sustenabilitatea activităților din
proiect (din resurse locale, inclusiv voluntariat) după încetarea finanțării.

Familie

Gospodărie

În sensul acestei CPP, familia este un grup de persoane legate prin relații de
rudenie (de sânge sau alianță).
În sensul acestei CPP, gospodăria este formată din membrii unei familii care împart
aceeași locuință/domiciliu.
Ansamblul de condiții economico-sociale care asigură buna funcționare a unei
locuințe: amplasare, legalitate, infrastructură de acces și utilități (apă curentă,
canalizare, energie electrică, încălzire, comunicații).

Locuire
Ocupare

Capacitatea unei persoane de a se întreține prin prestarea unei activități fizice sau
intelectuale producătoare de venit, indiferent de natura juridică a acestuia: ca
angajat sau angajator, mic întreprinzător, PFA, furnizor de servicii și/sau asistență.
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LANSAREA CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE …., ORA … ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN
DATA DE ……, ORA ……

Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.
Selecția proiectelor și contractarea acestora se va face în ordinea depunerii acestora, în funcție de
punctajul obținut în urma evaluării, în limita fondurilor disponibile. Proiectele pot să obțină un
punctaj de la 0 – 100, însă pentru ca acestea să intre în etapa de selecție pentru acordarea
finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minimum 70 de puncte.
Proiectele care vor obține minimum 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare vor fi selectate
automat in vederea semnării contractului de finanțare.
În cazul în care valoarea cererilor de finanțare care au obținut peste 80 de puncte depășește
alocarea financiara a cererii de propuneri de proiecte, aceste cereri de finanțare vor fi propuse
pentru contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
Pentru proiectele care au obținut un punctaj între 70 si 80 de puncte, selectarea se va face în
ordinea descrescătoare a punctajului.
În cazul în care un solicitant obține punctaj eligibil pentru mai multe proiecte depuse, va deveni
beneficiar pentru proiectul cu punctajul cel mai ridicat.
Autoritatea de management își rezervă dreptul de a suplimenta alocarea cererii de propunerii de
proiecte.
INFORMAȚII DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE
Alocarea disponibilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte și sursa de finanțare, pe
categorii de regiuni
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, alocarea financiară este de 10 milioane de Euro
(contribuție UE) pentru fiecare regiune mai puțin dezvoltată aferentă AP 4, și 1,7 milioane de euro
pentru București Ilfov, respectiv o alocare financiară totală de 71,7 milioane Euro.
Alocările disponibile la nivel regional diferențiate în funcție de regiunea de dezvoltare sunt cele detaliate
în tabelul de mai jos:
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AP/PI/ OS
AP4/ PI
9.ii/OS 4.1.

Total

Regiune de dezvoltare

Alocări la nivel de regiune

Regiunile mai puțin dezvoltate:
10 mil. euro/regiune
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia
Regiune mai dezvoltată:
1,7 mil. euro/regiune
București-Ilfov
71,7 mil. euro
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SECȚIUNEA I
1. INTRODUCERE ȘI CONTEXT
1.1. Introducere
Conform datelor furnizate în cadrul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei (2014-2020), în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de
venitul insuficient, şi o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre
persoanele sărace aflându-se în această situaţie de cel puţin trei ani. O treime din populaţie este
afectată de deprivare materială severă, în sensul că nu-şi poate permite să achiziţioneze articole
considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent. Încă mai există în România
copii care nu au mers niciodată la şcoală, iar procentul tinerilor fără o educaţie adecvată este
ridicat. Multe persoane sunt în continuare inactive sau neangajate formal, cu şanse mici de a
căpăta acces corespunzător la piaţa muncii. Există inegalităţi în ceea ce priveşte acoperirea cu
servicii medicale de bază. Există un număr semnificativ de comunităţi dezavantajate în care aceste
probleme se cumulează, făcând aproape imposibilă întreruperea ciclului excluderii, fără ca
membrii săi să fie sprijiniţi şi integraţi prin intervenţii din exterior.
Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale necesită o abordare pe tot parcursul vieţii. Pentru copii
(cu vârste între 0 şi 17 ani), obiectivul este de a se asigura oportunitatea de a-şi dezvolta întregul
potenţial, indiferent de originea socială sau etnică, prin dotarea lor cu abilităţile, cunoştinţele şi
experienţa necesare pentru a-şi atinge pe deplin acest potenţial individual ca şi cursanţi de succes,
persoane cu încredere în sine şi în forţele proprii, cetăţeni responsabili şi contribuabili la
dezvoltarea societăţii. În ceea ce priveşte adulţii de vârstă activă pe piaţa muncii, obiectivul este
acela de a se asigura oportunitatea lor de a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi
culturală a României. Obiectivul pentru cei care au depăşit vârsta activă este acelea ca vârstnicii
să fie apreciaţi şi respectaţi, să rămână independenţi şi să poată participa la toate aspectele vieţii
în calitate de cetăţeni activi, precum şi să se bucure de o calitate ridicată a vieţii într-o comunitate
sigură.
Deoarece copiii care cresc în gospodării sărace se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie şi
perspective mai sumbre de viitor, necesitatea întreruperii ciclului inter-generaţional al sărăciei
face necesară adoptarea unor programe care pot aborda simultan atât sărăcia copiilor, cât şi pe
cea a adulţilor din aceeaşi gospodărie. În special în cazul persoanelor afectate de sărăcie
persistentă şi al populaţiei rome, diversele dimensiuni ale excluziunii tind să se susţină reciproc şi
să se perpetueze de la o generaţie la alta. Ciclul inter-generaţional al excluziunii este perpetuat
atunci când rezultatele slabe la învăţătură şi starea proastă de sănătate limitează semnificativ
oportunităţile de pe piaţa muncii care sunt accesibile următoarei generaţii. Întreruperea ciclului
inter-generaţional al sărăciei şi excluziunii necesită intervenţii orientate, concepute astfel încât să
abordeze factorii de bază ai inegalităţii.
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Este, de asemenea, esenţială creșterea capacităţii de evaluare precisă a necesităţilor la toate
nivelurile şi coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a
serviciilor de sănătate, pentru a determina angajarea persoanelor care nu lucrează, dar care sunt
apte de muncă. Astfel, această abordare a sărăciei şi excluziunii sociale se bazează pe conceptul
de furnizare de servicii integrate şi pe asigurarea faptului că diferitele programe şi intervenţii sunt
armonizate şi aliniate de către asistenţi sociali responsabili şi bine instruiţi, atât la nivel de individ,
cât şi la nivelul comunităţii.
1.2. Context național – comunităţile marginalizate din România
În România, nivelul sărăciei relative (AROP) nu a variat considerabil în ultimii ani. Deşi sărăcia a
scăzut cu 2,3 puncte procentuale între 2008 şi 2010, aceasta a manifestat o tendinţă ascendentă
între 2010 şi 2013. Ca urmare, declinul sărăciei între anii 2008 şi 2013 a fost de doar 0,9 puncte
procentuale (reprezentând doar 211.000 de persoane care au ieșit din sărăcie, prin comparaţie cu
obiectivul național de 580.000).
Majoritatea persoanelor sărace din România trăiesc în sărăcie persistentă. Dintre cele 22,6
procente din populaţie care trăiau în sărăcie relativă în 2012, 18,2% (81% dintre persoanele
sărace) trăiau în sărăcie persistentă. Aproape o treime dintre copii trăiesc în sărăcie persistentă,
iar riscul la care sunt ei expuşi de a trăi în această stare este mult mai ridicat decât pentru orice alt
grup de vârstă. Mai mult, riscul la care sunt expuşi copiii de a trăi în sărăcie persistentă a crescut
cu aproape 3 procente între anii 2008 şi 2012, în timp ce riscul pentru toate celelalte grupe de
vârstă a crescut cu circa 1 procent sau chiar a scăzut.
În România, aproape jumătate din populaţie trăieşte în zone rurale, iar o mare parte a acesteia
este dezavantajată atât din punct de vedere al veniturilor, cât şi al lipsei infrastructurii şi serviciilor
de bază.
Sărăcia are un caracter profund localizat, nevoile comunităţilor afectate şi ale populaţiei fiind
diverse. Este nevoie de o abordare integrată în vederea îmbunătăţirii nivelului de educaţie, a
capacităţii de inserţie profesională şi a accesului la piaţa muncii, precum şi a accesului la
infrastructură de bază de calitate.
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Sistemul de protecţie socială din România, serviciile sociale la nivel de comunitate, în special în
mediul rural şi la nivelul comunităţilor sărace, sunt slab dezvoltate sau lipsesc. Există disparităţi
substanţiale faţă de media UE, înregistrând performanţa cea mai slabă sau aproape cea mai slabă.
Romii prezintă un risc mult mai mare de sărăcie, indiferent de vârstă, educaţie sau mediul de
rezidență. Analiza datelor din Ancheta Bugetelor de Familie a indicat faptul că romii sunt expuşi
unui risc de sărăcie de zece ori mai mare decât celelalte etnii (33% dintre ei trăiau în sărăcie
absolută pe baza pragului naţional al sărăciei din 2013, în timp ce doar 3,4% din populaţia care nu
este de etnie romă au avut niveluri de consum sub pragul sărăciei).
Îngrijorător este faptul că riscul de sărăcie este extrem de mare pentru copiii romi – rata de
sărăcie în cazul lor este de 37,7%, în timp ce rata naţională a sărăciei este de doar 4,3%.
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SECȚIUNEA II. Condiții specifice privind cererea de propuneri de proiecte

2. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600)”
2.1 Cadrul legal şi strategii relevante
Cererea de propuneri de proiecte este lansată în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr.
1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune și ale Regulamentului (UE) nr.1304/2013 privind
FSE, precum și în acord cu documentele programatice aplicabile și strategiile asumate la nivel
național:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acordul de Parteneriat (AP) 2014-20201
Recomandările Specifice de Țară2 (RST) 2014 şi 20153
Programul Național de Reformă4 (PNR)
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-20205
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
romilor (SGRICRMR) 2012-2020
Strategia Națională de Sănătate (SNS) 2014-2020
Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități (SNISPD) 20142020
Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului (SNPPDC) 2014 –
2020
Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă (SNIA)
Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS)

1

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_20142020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
2
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romania_ro.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf
3
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
4
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf
5
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
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2.2. Axa prioritară, obiectiv tematic, prioritatea de investiții, obiectivele specifice, rezultatele
așteptate, abordarea integrată
Pentru a obține finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, propunerile trebuie
să se încadreze în:
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)
Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum
ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
Obiectiv specific
”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele
comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul
populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate”.
În contextul acestui OS, comunitățile marginalizate sunt cele caracterizate prin poziția socială
periferică, de izolare a indivizilor sau a grupurilor, cu acces limitat la resursele economice,
educaționale și comunicaționale ale colectivității, manifestată prin absența unui minimum de
condiții sociale de viață și care se confruntă cu una sau cu un cumul de privațiuni sociale.
Rezultate așteptate
Principalul rezultat care se urmărește în corelare cu acest obiectiv specific îl reprezintă atingerea
unui ”Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”.
Abordarea integrată
La nivelul acestei Cereri de Propuneri de Proiecte se urmărește:
- finanțarea unor proiecte înalt-calitative, dezvoltate în baza nevoilor concrete ale
comunităților dezavantajate/marginalizate, identificate în cadrul analizei complexe
obligatorii, care să producă schimbarea previzionată la nivelul comunităților vizate în
proiecte.
- asigurarea unei abordări integrate, evitarea unor măsuri disparate a căror eficacitate
este diminuată în lipsa unor măsuri eficiente de acompaniere a măsurilor principale și
neajunsuri legate de o insuficientă adaptare la specificul local al nevoilor grupurilor
aflate în risc de sărăcie/ al comunităților marginalizate și dezvoltării.
- Înființarea, la nivelul fiecărei comunități vizate în proiectele finanțate în cadrul acestei
CPP, a câte unui Centru Multifuncțional de Asistare Integrată (CMAI), care va asigura și
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sustenabilitatea activităților din proiect după încheierea acestuia, prin includerea
acțiunilor sale în planul local de măsuri privind inserția cetățenilor români de etnie romă
(cf. Strategiei naționale) al autorității locale aplicante /partenere.
În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei, se impune ca abordarea la
nivel comunitar să fie integrată și orientată pe nevoile comunității.
În acest sens, în contextul acestei PI vor fi avute în vedere acțiuni combinate din domenii, precum:
o ocupare,
o locuire,
o educație,
o sănătate,
o asistență socială
inclusiv prin susținerea prezenței și activității asistenților sociali, asistenților medicali comunitari,
mediatorilor școlari și sanitari (inclusiv romi), însoțitorilor persoanelor aflate în nevoie, precum și
altor persoane cheie pentru furnizarea acestor servicii.
Astfel, acestea vor trebui să includă servicii de bază de educație, asistență socială și medicale,
având drept unitate de referință familia/gospodăria. În contextul acestei cereri de propuneri de
proiecte se recomandă ca elementul de referință pentru identificarea nevoilor și aplicarea
măsurilor de intervenție să fie la nivelul gospodăriei.
Se au în vedere acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin încurajarea participării
la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației
cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete în
integrarea profesională, precum și prin încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial. De
asemenea, se va acorda sprijin pentru creșterea nivelului de educație pentru populația vizată,
pentru facilitarea accesului la îngrijire ante-natală și post-natală corespunzătoare, îngrijire
timpurie etc.
Va fi încurajat parteneriatul cu actori relevanți în dezvoltarea și implementarea de proiecte care
vizează reducerea sărăciei la nivelul comunităților și grupurilor vulnerabile.
Autoritățile locale și serviciile sociale locale trebuie să fie implicate ca fondatori, parteneri și/sau
susținători.
Pentru regiunile mai puțin dezvoltate: Comunitățile marginalizate vizate în cadrul acestei Cereri
de Propuneri de Proiecte vor fi delimitate geografic, într-un anumit spațiu și vor cuprinde:
- Pentru regiunile mai puțin dezvoltate: minimum 2.000 de persoane și maximum 5.000 de
persoane, aflate în aceeași unitate local-administrativă.
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- Pentru regiunea București Ilfov: minim 300 de persoane, aflate în aceeași unitate localadministrativă.
O comunitate marginalizată vizată poate fi, de exemplu, un sat/o comună sau o parte dintr-un
sat/dintr-o comună/dintr-un oraș.
2.3. Regiuni de dezvoltare, grup țintă eligibil
Regiuni de dezvoltare
Acțiunile planificate în cadrul AP4/ PI 9ii, OS 4.1. vizează comunităţile marginalizate roma aflate
în risc de sărăcie şi excluziune socială (inclusiv personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltare
la nivelul comunității) din cele 8 (opt) regiuni eligibile - regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), precum și a regiunii mai dezvoltate
(București-Ilfov).
Selectarea de către solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locației
comunităţii marginalizate roma aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.
Regiunea de dezvoltare vizată va fi selectată din sistemul electronic, din lista predefinită. În
completarea cererii de finanțare sistemul electronic nu vă va permite decât selectarea unei
singure regiuni de dezvoltare. În cazul în care doriți să vizați mai multe regiuni de dezvoltare,
va trebui să dezvoltați proiecte distincte pentru fiecare regiune în parte.
Grup țintă eligibil
În cadrul prezentei cereri de propunere de proiect grupul țintă este format din:
Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în
care există populație aparținând minorității rome;
Personalul din cadrul serviciilor de la nivelul comunității.
Pentru a fi eligibil, grupul țintă trebuie să:
fie în risc de sărăcie și excluziune socială
aibă rezidența în comunitatea marginalizată vizată de intervenție (excepție de la această
regulă: persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu și personalul din cadrul
serviciilor ce vor fi create/ dezvoltate de la nivelul comunității. Pentru acestea din urmă
este permis ca acesta să nu locuiască/ să nu aibă rezidența în comunitatea marginalizată
vizată, însă pentru ca activitatea să fie eligibilă serviciul finanțat trebuie să fie furnizat în
comunitatea marginalizată sprijinită).
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persoanele aparținând minorității roma care beneficiază de sprijin trebuie să reprezinte
minimum 20% din totalul persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de servicii integrate (indicatori de realizare imediată 4S43)
Proiectul se va adresa unei singure comunități marginalizate roma, cerințele minime fiind
determinate de plasarea comunității marginalizate într-o anumită regiune de dezvoltare:
Pentru regiunile mai puțin dezvoltate: minim 2.000 de persoane și maxim 5.000 de persoane,
aflate în aceeași unitate local-administrativă.
Pentru regiunea București Ilfov: minim 300 de persoane
Într-o unitate local-administrativă, pot fi aplicate și finanțate mai multe proiecte, numai în cazul
în care comunitățile beneficiare nu se suprapun.
Comunitățile care vor beneficia de măsurile vizate în cadrul acestei PI vor fi excluse de la
finanțarea asigurată la nivelul Axei Prioritare 6 – Prioritatea de Investiții 10i (reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare);
Comunitățile care vor beneficia de finanțare din cadrul acestei PI vor fi excluse de la finanțarea
din cadrul Axa Prioritară 5 – Prioritatea de Investiții 9vi (CLLD).

2.4. Activități eligibile
În vederea atingerii OS 4.1 vor fi susţinute din FSE proiecte integrate (ex. educație/formare
profesională, ocupare, activități sociale/furnizare de servicii sociale/reabilitare locuințe/spații
publice/voluntariat etc) care vor include acțiuni care să vizeze nevoile specifice ale comunității
marginalizate roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă
minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), selectate din următoarele tipuri de acţiuni
orientative:
NB. În contextul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt vizate doar comunitățile
marginalizate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Cererile de propuneri de proiecte
care nu vizează comunități unde populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din
totalul populației la nivelul comunității nu sunt eligibile la finanțare.

1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să evidențieze cel
puțin următoarele aspecte: nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de
afaceri local, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/proximă de pe piața forței
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de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităților
vulnerabile, precum şi implementarea planurilor de acțiune subsecvente.
Aceasta activitate este obligatorie și se va realiza înainte de depunerea cererii de finanțare, cu
consultarea membrilor comunităților vizate și a autorităților locale, constituind baza de referință
pentru identificarea priorităților și măsurilor ce vor fi incluse în proiect. Cheltuiala aferentă va
putea fi inclusă în bugetul proiectului și va putea fi decontată în situația în care proiectul va fi
admis la finanțare și va fi implementat în baza unui contract de finanțare.
Pentru realizarea acestei analize la nivelul comunității vizate este obligatoriu să se organizeze
activități de cercetare pe teren la nivelul comunității marginalizate roma. De asemenea, soluțiile
propuse pentru incluziunea persoanelor vulnerabile trebuie să se realizeze prin implicarea
actorilor locali, inclusiv a grupului țintă vizat de intervențiile finanțate.

Valoarea financiară bugetată pentru această activitate nu poate fi mai mare de 1,5% din valoarea
totală eligibilă aprobată pentru proiect.
Cheltuielile aferente analizei vor fi rambursate doar pentru cererile de finanțare care respectă
cerințele minime și doar pentru cele aprobate.
2. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru
rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.
3. Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar și
secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex.
costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri
de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.).
Acordarea acestor subvenții se realizează în baza unei metodologii elaborate și aplicate de
solicitant/ partenerul responsabil cu implementarea acestei activități. Aceasta ar putea include:
prezența la scoală în procent de 80%, rezultatele obținute în cadrul anului școlar, implicarea în
activități extra curriculare etc . Plafonul maxim al subvențiilor acordate pentru creșterea accesului
și participării la educație este de 200 euro de copil/ an. Subvențiile care urmăresc creșterea
accesului și participării la educație pot fi combinate cu premii.
4. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la
programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin
măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.
NB măsurile de acompaniere vor fi minime și se vor limita strict la sprijinirea implementării
efective a măsurilor active ex. formarea profesională, ocuparea forței de muncă, educație etc.
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Plafoane aplicate pentru măsurile de ucenicie/ stagiu:
Activitate

Plafon

Cheltuieli acoperite de costul/beneficiar pentru fiecare
activitate
Cei 250 de euro/pers./lună se acordă pe toata perioada
derulării contractului de ucenicie și vor fi alocați astfel:

Ucenicie la locul de
muncă6

Pentru serviciile de formare – 50 euro
250 euro/pers./lună

Pentru salariul ucenicului – 150 euro
Pentru salariul coordonatorului – 50 euro
Repartizarea de mai sus este cu titlu de exemplu.
Cei 300 euro/pers/lună se acordă pe toata perioada
derulării contractului de stagiu și vor fi alocați astfel:

Stagiu pentru
absolvenții de
învățământ superior7

300 euro/pers/lună

Pentru salariul stagiarului – 200 euro
Pentru salariul mentorului – 100 euro
Repartizarea de mai sus este cu titlu de exemplu.

5. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în
vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor
de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (mentorat)
atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție;
NB. Măsurile de la punctele 4 și 5 (sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii,
respectiv susţinerea antreprenoriatului) vor face obiectul unei scheme de minimis. Beneficiarul
finanțării nerambursabile va asigura monitorizarea implementării măsurilor de ajutor de minimis,
în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis.
Valoarea financiară bugetată pentru activitățile care vizează ocuparea forței de muncă (activitățile
4 și 5) nu poate fi mai mica de 35% din valoarea totală eligibilă aprobată pentru proiect.
6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de
ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/medicale, consiliere
psihologică etc) prin intermediul CMAI/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și
6
7

Conform Legii nr. 279/2005 republicată privind ucenicia la locul de muncă
Conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
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prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor
publice de asistență socială.
7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor
comunitare integrate medico-sociale.
O atenție deosebită va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii,
cum ar fi:
o Furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul
comunității (inclusiv prin scheme de ucenicie);
o Furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale;
o Experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/sau
furnizorii privați de servicii şi partenerii comunitari;
o Pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de familia sa;
o Vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistență socială.
Sunt încurajate propunerile de proiecte care valorifică inițiativele finanțărilor anterioare asigurate
din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013/ Programul Operațional Regional
2007-2013 sau din alte surse prin care a fost susținută infrastructura destinată furnizării de servicii
sociale/ medicale/ centrele multifuncționale.
8. Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Proiectele integrate care vor fi finanțate în cadrul acestei Cereri de Propuneri de Proiecte vor
conține obligatoriu, pentru grupul țintă, următoarele măsuri:
1. măsuri în domeniul ocupării (măsuri active de ocupare – ex. consiliere, orientare, formare
profesională, de inserție socio-profesională, participarea la programe de ucenicie și stagii,
susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc),
2. măsuri în domeniul combaterii discriminării (prin promovarea multiculturalismului, adresate,
în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni
specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea),
3. măsuri de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ servicii socio-medicale
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4. măsuri din cel puțin două din următoarele domenii:
4.1. locuire (inclusiv reabilitarea locuințelor și legalizarea asigurării de utilități);
4.2. educație;
4.3 asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
(acolo unde este cazul).

Operațiunile care nu prevăd măsuri integrate care țin seama de nevoile comunităților
marginalizate roma nu vor fi acceptate la finanțare, acestea fiind eligibile în cadrul celorlalte axe
care pun accent pe o abordare sectorială.
Măsurile care vizează infrastructura (cele privind reabilitarea locuințelor/spații publice),
respectiv cheltuieli de tip FEDR, sunt permise doar în limita a 10% din totalul cheltuielilor
eligibile (în conformitate cu prevederile art. 98 (2) din Regulamentul nr. 1303/2013).
Măsurile de acompaniere vor fi minime și se vor limita strict la sprijinirea implementării efective
a măsurilor active ex. formarea profesională, ocuparea forței de muncă, educație etc.
În cadrul fiecărui proiect este obligatorie înființarea/ furnizarea de servicii sociale/ sociomedicale sau integrate ăn cadrul unui CMAI, care va constitui instrumentul principal pentru
implementarea activităților proiectului, iar acordarea finanțării va fi condiționată de asumarea
responsabilității pentru asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltate etc., după finalizarea
sprijinului FSE.

2.5. Indicatori de program
Fiecare cerere de finanțare va include atât indicatori de realizare, cât și indicatori de rezultat
imediat (indicatori aplicabili atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât si pentru regiunea mai
dezvoltată)
Cod
4S37

Indicatori de rezultat imediat
Regiune de
Denumire indicator
Cod
dezvoltare
Regiuni mai Persoane aflate în risc 4S43
puțin
de
sărăcie
şi
dezvoltate
excluziune socială (din
Regiune mai care: din zona rurală)

Indicatori de realizare
Regiune de
Denumire indicator
dezvoltare
Regiuni mai Persoane aflate în risc de
puțin
sărăcie
şi
excluziune
dezvoltate
socială (din care: din zona
rurală) din comunitățile
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dezvoltată

4S38

Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiune mai
dezvoltată

4S39

Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiune mai
dezvoltată

4S41

Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiune mai
dezvoltată

din
comunitățile
marginalizate
care
dobândesc o calificare
la încetarea calității de
participant, din care:
roma
Persoane aflate în risc
de
sărăcie
şi
excluziune socială (din
care: din zona rurală)
din
comunitățile
marginalizate are au
un loc de muncă,
inclusiv cele care
desfășoară o activitate
independentă,
la
încetarea calității de
participant, din care:
roma
Servicii
funcționale 4S44
(din care: din zona
rurală)
oferite
la
nivelul comunităților
marginalizate aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune socială, din
care:
Servicii
medicale
Servicii sociale
Servicii sociomedicale
Comunități
4S45
marginalizate aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune socială (din
care: din zona rurală)
care depășesc situația
de vulnerabilitate la 6
luni de la încetarea
sprijinului
(conform
definiției

marginalizate
care
beneficiază de servicii
integrate, din care:
romi

Regiuni mai
dezvoltate

Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiuni mai
dezvoltate

Servicii (din care: din zona
rurală)
la
nivelul
comunităților
marginalizate aflate în risc
de sărăcie şi excluziune
socială care beneficiază de
sprijin, din care:
Servicii medicale;
Servicii sociale;
Servicii socio-medicale.

Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiuni mai
dezvoltate

Comunități
marginalizate
aflate în risc de
sărăcie şi
excluziune
socială (din care:
din zona rurală)
care beneficiază
de sprijin, din
care: cele cu
19

AROPE)

populație
aparținând
minorității Roma
La nivelul fiecărui proiect vor trebui stabilite ținte atât pentru indicatorii de realizare (4S43, 4S44,
4S45), cât și pentru indicatorii de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39) în funcție de regiunea de
dezvoltare selectată.
Indicatorul de rezultat pe termen lung 4S41 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială (din care: din zona rurală) care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de
la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE) va fi colectat de AM POCU prin sondaj, conform
prevederilor POCU (raportarea nu intră în sarcina solicitantului).
Grupul țintă minim obligatoriu pentru proiectele implementate în regiunile mai puțin dezvoltate
este 1.000 persoane.
Grupul țintă minim obligatoriu pentru proiectele implementate în Regiunea București-Ilfov este
200 persoane.

Deoarece rezultatele cu privire la ocuparea și îmbunătățirea competențelor trebuie avute în
vedere în mod OBLIGATORIU în propunerile de proiecte, țintele minime ale indicatorilor
aferenți sunt:
Ținta de ocupare minimă pentru grupul țintă trebuie să fie de minim 20% (indicator de
rezultat imediat) din cei care beneficiază de sprijin (indicatorii de realizare imediată).
Ținta pentru dobândirea unei calificări pentru grupul țintă trebuie să fie de minim 30%
(indicator de rezultat imediat) din cei care beneficiază de sprijin (indicatorii de realizare
imediată).
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în
mod direct de o intervenție din FSE/ILMT, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita
caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate
ca participanți.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de realizare și de
rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei cerințe,
solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, conform ghidului de raportare
indicatori (comuni și specifici de program).
Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie defalcate în funcție de gen, roma,
zona rurală, ITI Delta Dunării.
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Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți
cererii de propuneri de proiecte și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se solicită
acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic.
Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie defalcate în funcție de gen.
Toţi indicatorii menţionaţi în prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt obligatorii (cu
excepția indicatorului 4S41). Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația
informatică indicatorii aferenți cererii de propuneri de proiecte și va completa ținte pentru
indicatori, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic.
În vederea dezvoltării unui mecanism fiabil de monitorizare a indicatorilor vizați de proiect care
să asigure furnizarea de date privind statusul atingerii țintelor propuse, beneficiarul are
obligația de a încărca LUNAR în sistem informatic, informațiile aferente procesului de
monitorizării.

2.6. Forma de finanțare
Măsurile din cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte constau în acordarea de granturi
nerambursabile, posibil și subvenții și/ sau premii.
2.7 Perioada de implementare a proiectelor
Data de la care începe implementarea proiectului este ziua lucrătoare următoare intrării în
vigoare a contractului încheiat de beneficiar cu autoritatea de management/organismul
intermediar POCU.
Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani.
La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic va trebui evidențiată durata fiecărei
activități incluse în proiect.

2.8. Valoarea proiectului
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte,
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o pentru regiunile mai puțin dezvoltate: valoarea minimă eligibilă a unui proiect
este de 1.000.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate
depăși echivalentul în lei a 2.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent
lunii octombrie 2015.
o pentru regiunea București Ilfov: valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de
200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși
echivalentul în lei a 500.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii
octombrie 2015.
Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a
proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.
În cadrul prezentei CPP contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor,după caz, din
totalul costurilor eligibile este prezentată în tabelul de mai jos:
Cofinantarea nationala % pe tipuri de beneficiari

Axa
Prioritară

Tipuri de regiuni

Beneficiari persoane juridice de
drept privat fără scop patrimonial,
instituţii publice finanţate integral
din venituri proprii sau parţial de
la bugetul de stat, bugetul
Beneficiari persoane
Cofinantarea
juridice de drept privat
asigurărilor sociale de stat sau
Cofinantarea
natională %,
bugetele fondurilor speciale,
cu scop patrimonial
UE %
din care: instituţiile de învăţământ superior
acreditate care nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari
Cofinanțare
privată %

AP4

Regiune mai puțin dezvoltată
Regiune mai dezvoltată

85
80

15
20

Cofinanțarea Cofinanțar Cofinanțarea
publică %
e privată % publică %
2
13
5
10
2
18
5
15

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării
proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării
proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

2.9. Solicitanți și parteneri eligibili
Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu
expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.
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Este obligatorie participarea în proiect a cel puțin unei autorități publice locale cu
responsabilități în domeniu (cu rol de solicitant/partener).
Fiecare parteneriat astfel creat va primi finanțare pentru un singur proiect în cadrul prezentei
CPP.

2.10. Teme secundare FSE
În cadrul Axei Prioritare 4 sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos.
Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată)
în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al
respectivelor măsuri.
Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 4. Prin
urmare, în cadrul propunerii de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care
vizează teme secundare relevante pentru proiect.
Procentele din tabelul de mai jos reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor
secundare la nivel de axă prioritară și la nivel de tip de regiune de dezvoltare.
Axa
Prioritară

Fond

FSE

FSE

AP 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Categoria de
regiune

Tema secundară

Mai puțin
dezvolltată

01. Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor.

Mai dezvolltată

01. Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor.

Pondere din
alocarea pe tip de
regiune de
dezvoltare

2%
2%
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FSE

Mai puțin
dezvolltată

5%
02. Inovare socială
5%

FSE

Mai dezvolltată

02. Inovare socială

Mai puțin
dezvolltată

05. îmbunătățirea accesibilității, a
utilizării și a calității tehnologiilor
informației și comunicațiilor

0

0

FSE

Mai dezvolltată

05. îmbunătățirea accesibilității, a
utilizării și a calității tehnologiilor
informației și comunicațiilor

FSE

Mai puțin
dezvolltată

FSE

5%
06. Nediscriminare
5%

FSE

Mai dezvolltată

06. Nediscriminare

În dezvoltarea cererii de finanțare veți viza cel puțin o temă secundară dintre cele aferente axei
prioritare, prin anumite activități. Pentru respectiva temă secundară veți avea în vedere un buget
care să reprezinte minim procentul indicat în tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului dumneavoastră.

5.9 Indicatori de program
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în
mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita caracteristicile
și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți.
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5.10 Cheltuieli eligibile și plafoane aplicabile
Cheltuielile eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt următoarele:

1.
Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
1.1. Salarii şi asimilate acestora
1.2. Onorarii
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
2.
Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna
2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanţi (grup țintă), alte persoanealti
participanti la activitatile proiectului)
2.2. Transport de materiale şi echipamente
2.3. Cazare (pentru personal propriu, participanți (grup tinta) și alti participanti la activitatile
proiectului)
2.4. Diurnă (pentru personalul propriu).
3.
Cheltuieli pentru derularea proiectului
3.1. Servicii de sonorizare
3.2. Traducere şi interpretare
3.3. Prelucrare date
3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice
3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în
format tipărit şi/sau electronic
3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
3.7. Materiale consumabile
a) cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice
b) materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare
c) papetărie
3.8. Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup tinta) și alti participanti la activitatile proiectului
4.
Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
4.1. cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu
are expertiza necesară (studii și cercetări de piață, consultanță juridică necesară implementarii
activitatilor proiectului, formare profesională, consiliere profesională, medierea muncii, servicii
medicale aferente grupului tinta in vederea participarii la programele de formare profesionala
etc.);
4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea
furnizării unor servicii:
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4.2.1. organizarea de evenimente
4.2.2. pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/
personalului propriu
4.2.3. editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare
5.
Taxe
5.1. Taxe de certificare a competențelor (inclusiv taxe de certificare a competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele formale)
5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
5.3. Taxe de participare la programe de formare/educație
5.4. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare
5.5. Taxe eliberare documente de stare civilă și documente de identitate
6.
6.1.

6.2.

Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
Închiriere (locaţii, bunuri):
a) închiriere sedii, inclusiv depozite
b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii
c) închiriere echipamente
d) închiriere vehicule
e) închiriere diverse bunuri
Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing pentru:
a) echipamente
b) vehicule
c) diverse bunuri mobile şi imobile

7.
Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:
7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi
însoţitorii acestora
7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie
de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la
programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu
dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)
7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
7.4. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
7.5. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente
(bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi)
7.6. Premii în cadrul unor concursuri
7.7. Burse sociale
8.

Cheltuieli de informare şi publicitate:
a) producţia materialelor publicitare şi de informare
b) tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare
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c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare
d) dezvoltare/adaptare pagini web
e) închirierea de spaţiu publicitar
f) alte activităţi de informare şi publicitate
9.
Cheltuieli de tip FEDR
9.1. Construcţii:
a) achiziţie de clădiri – doar pentru instituții publice
b) reabilitare/modernizare clădiri
c) construcţie de clădiri – doar pentru instituții publice
9.2. Instalaţii tehnice:
9.2.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru):
- utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale
9.2.2. Alte echipamente:
a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul
b) cablare reţea internă
c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi
9.3. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
9.4. Alte cheltuieli pentru investiţii
9.4.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii:
a) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
b) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de
apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie
d) obţinerea acordului de mediu
e) obţinerea avizului PSI
f) obţinerea avizelor sanitare de funcţionare
9.4.2. Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria:
a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie)
b) plata verificării tehnice a proiectului
c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor
aferente obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi
acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de
impact, studii/expertize de amplasament
9.4.3. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului
9.4.4. Cheltuieli pentru organizarea de şantier:
a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
b) cheltuieli conexe organizării de şantier
9.4.5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor:
a) alimentare cu apă, canalizare
27

b) alimentare cu gaze naturale
c) agent termic
d) căi de acces
e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi
f) energie electrică
10. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie:
10.1. Cheltuieli indirecte de personal
10.1.1. Salarii şi asimilate acestora:
a) salarii
b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare (conform legislaţiei în vigoare)
10.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
10.1.3. Onorarii (inclusiv taxele şi contribuţiile sociale aferente conform legislaţiei în vigoare)
10.1.4. Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi
securitatea în muncă pentru personalul propriu
10.2. Utilităţi:
a) apă şi canalizare
b) servicii de salubrizare
c) energie electrică
d) energie termică şi/sau gaze naturale
e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date
f) servicii poştale şi/sau servicii curierat
10.3. Servicii de administrare a clădirilor:
a) întreţinerea curentă
b) asigurarea securităţii clădirilor
c) salubrizare şi igienizare
10.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:
a) întreţinere echipamente
b) reparaţii echipamente
c) întreţinere mijloace de transport
d) reparaţii mijloace de transport
10.5. Arhivare documente
10.6. Amortizare active
10.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale):
a) prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) şi asigurarea medicală pentru călătoriile
în străinătate, prime de asigurare obligatorie auto (excluzand asigurarea CASCO)
b) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare
al/ale proiectului
c) cheltuielile aferente garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare
d) taxe notariale
10.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate
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10.9. Conectare la reţele informatice
10.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie
10.11. Abonamente la publicaţii de specialitate
10.12.. Materiale consumabile:
a) cheltuieli cu materialele auxiliare
b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat
c) cheltuieli cu alte materiale consumabile

5.11 Aspecte privind inovarea socială
Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine
abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile,
cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale8.
Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa,
și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a
aborda provocările sociale.
Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul
incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate
comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui CPP:
Crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care
se confruntă comunitățile marginalizate/persoanele aflate în risc de sărăcie/persoane
aparținând grupurilor vulnerabile, dar și pentru
identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate,
bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici la nivel național sau din alte State Membre;
metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite,
inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din
societate/etnice;
valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse;
activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc.
Pentru proiectele care promovează metode inovative de implicare activă a membrilor
comunității în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar.
8

Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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Solicitanții și partenerii eligibili trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă
propunerea de proiect contribuie la inovarea socială, conform celor prezentate mai sus.

5.12 Teme orizontale
În cadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați, în secțiunea relevantă din cadrul
aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020.
Prin activitățile propuse în cadrul proiectului va trebui să asigurați contribuția la cel puțin una
din temele orizontale de mai jos.
Dezvoltare durabilă
Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate
de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul PO CU. Integrarea orizontală a
principiului are în vedere ca operaţiunile finanțate să urmărească reducerea impactului asupra
mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice,
atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre,
prevenirii și gestionării riscurilor.
Acțiunile din cadrul acestui OS urmăresc incluziunea socială și combaterea sărăciei prin furnizarea
de instruire și sprijin pentru comunitățile marginalizate. Promovarea și educarea cu privire la
protecția mediului și a unui mod de viață sănătos va contribui la integrarea socială a diverselor
grupuri vulnerabile, dar şi proiectele de economie socială care combină oportunități de angajare și
aspectele de mediu.
Fără a se limita la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar proiectelor care
includ sesiuni de promovare și educare cu privire la aceste principii în etape diferite ale
proiectului.

Egalitatea de șanse și non-discriminarea
Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică,
religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și
asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc
crescut de discriminare includ măsurile specifice țintite către îmbunătățirea inserției sociale și
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profesionale a acestora, prin creșterea accesului pe piața muncii, dar și prin îmbunătățirea
nivelului de educație și competențe.
Totodată, în contextul măsurilor avute în vedere pentru promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei, se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale,
medicale și de interes general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități
speciale pentru persoanele cu dizabilități și alte categorii de persoane dezavantajate. Măsurile
specifice în domeniul dezvoltării sistemului de asistență socială și de sănătate vor contribui la
atingerea obiectivelor în ceea ce privește tratamentul egal prin îmbunătățirea accesului la acest
tip de servicii pentru toate categoriile de persoane și de teritorii (PI 4.3). În plus, în cadrul
acțiunilor integrate țintite către combaterea sărăciei la nivelul comunităților, vor fi susținute
campanii de conştientizare și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și
promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii active, pentru combaterea tuturor formelor
de discriminare și promovarea egalității de șanse.
Acțiunile care vizează creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin promovarea de
proiecte integrate (cuprinzând servicii sociale, medicale, adăpost etc.) se adresează în mod direct
nevoilor specifice ale persoanelor din aceste grupuri, contribuind la o mai bună inserție socioprofesională a acestor persoane și protejarea acestora împotriva discriminării și a abuzurilor la
care acestea sunt supuse.

Promovarea egalității între femei și bărbați
Promovarea egalității între femei și bărbați reprezintă un principiu de bază care contribuie la
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Pentru promovarea egalității de gen, acțiunile specifice includ intervenții care vizează
îmbunătățirea inserției sociale și profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor
provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a
bărbaților – care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen.
De asemenea, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea
responsabilității sociale și promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor
formelor de discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen.
Acțiunile vizate acordă o atenție deosebită măsurilor de acompaniere, astfel încât să faciliteze
integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, promovarea
incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere
minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc
impactul sprijinului direct.
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Acţiunile specifice se vor referi la:
•

Accesul egal pentru femei și bărbați;

•

Pentru muncă egală remunerație egală pentru femei și bărbați;

•

Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv încurajarea adoptării
de către angajatori a programelor de lucru flexibile;

•

Promovarea independenței economice a femeilor (în special prin antreprenoriat)

•

Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire
a copiilor.

Fără a se limita doar la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar proiectelor
care definesc instrumente concrete de resurse umane cu privire la identificare și eliminarea a
barierelor privind egalității între femei şi bărbați (ex. plan de avansare în carieră, plan de instruire,
s.a.).

Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale
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