
                                                              

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare 

Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală 
și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Abordarea complementară (POCU și PNDR-Strategiile de dezvoltare locală finanțate din 

măsura LEADER) solicitată prin apelul de proiecte 

 

- Prin proiectele finanțate prin POCU O.S.5.2 trebuie să se asigure complementaritatea între 

Strategiile de dezvoltare locală (SDL) finanțate prin Măsura Leader din cadrul Programului Național 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) și POCU. 

- Beneficiarul unui proiect de infrastructura socială finanțat prin PNDR (proiect hard depus și 

selectat de GAL în cadrul SDL dar contractat la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale- AFIR), poate să operaționalizeze această infractructura (să asigure prestarea serviciilor 

sociale propuse)  prin surse proprii sau ca activitate de tip soft – activitatea principală 1 aferentă 

unui proiect depus în cadrul prezentului apel de proiecte.  

Pentru depunerea Cererii de finanțare in cadrul prezentului apel de proiecte nu este obligatoriu 

ca solicitantul să aștepte finalizarea proiectului hard de infrastructură socială finanțat prin PNDR 

2014-2020.  Condiția minimă de îndeplinit în acest sens este existența contractului de finanțare 

semnat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR pentru proiectul hard iar 

beneficiarul contractului de finanțare prin PNDR (măsura Leader) să aibă calitatea de 

solicitant/partener pentru cel puțin activitatea principală 1 menționată cadrul acestui ghid.  

 

Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de 
servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) - activitate de tip 
soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare pentru proiectul hard (construcție 
și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin Măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020. 
Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex.  

 

Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: 
educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, 
inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete 
integrate ce ar putea include de exemplu. costuri de transport şi masă pentru copiii din grupul 
țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și 
diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor 
din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente 
condiționate de prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.). 

 



                                                              

Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. 
informare și consiliere profesională, formare profesională, alte măsuri de sprijin pentru 
găsirea unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii prin subvenționarea angajatorilor, 
evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.), 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.  

 

Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont propriu  

Pentru activitatea 4, în funcție de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul țintă, 
propunerile de proiecte ar putea implica derularea următoarelor sub-activități: 

➢ Sub-activitatea 4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii 
personalizate de sprijin, de exemplu. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare 
profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza și 
selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei etc.  

➢ Sub-activitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi 
afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere ex. oferirea de servicii de contabilitate 
primară, servicii financiare, de marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea 
planului de afaceri, management resurse umane, identificare oportunități de finanțare 
pentru dezvoltarea activității independente). 

 

Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul). În cadrul acestei activități se va acorda 
sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de 
asistență/ servicii sociale). 

 

Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în 
domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare 
activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea. În cazul comunităților segregate sau a existenței unor servicii 
segregate (precum cele educaționale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca scop 
pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate (în 
special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire). 

 

Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din 
grupul țintă (lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzirea locuinței, 
extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe), pentru a reduce 
pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita 
îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul 
țintă. 

 


