
INFORMAREA PUBLICULUI LARG CU PRIVIRE LA

INTERVENTA 17

FORMAREA PERSONALULUI SI FURNIZAREA SERVICIILOR

DE TIP 

AFTER-SCHOOL, OFERIREA DE SUBVENTII

MASURA 9 

Îmbunatatirea seviciilor educationale in vederea reducerii abandonului scolar si a 
eficientizarii actului educational 

BUGET ALOCAT 150.000 EURO

Data lansării apelului de proiecte: 17 FEBRUARIE 2020.

GRUP TINTA VIZAT 100 persoane (aflate in risc se saracie si excluziune sociala )

29.01.2020



http://plaiurisomesene.ro/alte-informari/
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http://plaiurisomesene.ro/alte-informari/


Activități eligibile
Activitatea principală 1 - 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, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea învățământul dual, 

ca parte a învățământului profesional și tehnic.

Sub-activitatea 1.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ 

antepreșcolar și/ sau învățământ preșcolar) prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de servicii locale şi materiale 

de învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității 

Roma și copiii cu dizabilități (dacă există astfel de cazuri la nivelul teritoriului acoperit de SDL), furnizarea de 

servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și 

de asigurare de sprijin financiar. 

Sub-activitatea 1.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone 

prioritare de educație/ școală după școală

Sub-activitatea 1.3. Programe de tip „A doua șansă”

Sub-activitatea 1.4. Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea 

învăţământul dual, ca parte a învăţământului profesional şi tehnic, conform metodologiei 

de organizare și funcționare a învățământului dual. 



Ținte minime de realizat 

• Cresterea satisfactiei privind relatiile in cadrul comunitatii si a nivelului de incredere in alte persoane, in  ceilalti
membri ai comunitatii, precum si in institutii 1%

• Cresterea numarului de copii care beneficiaza de servicii specializate si de beneficii sociale 60 personae (GT)

• Cresterea satisfactiei rezidentilor cu conditiile de trai si serviciile de care dispun in zona (comunitare, medicale, 
educationale, sociale) 6%

• Scaderea ratei abandonului scolar si a ratei de parasire timpurie a scolii in randul copiilor si tinerilor din ZUM 2%

• Cresterea nivelului de calificare al deprinderilor si abilitatilor relevante pentru intrarea pe piata muncii a adultilor din 
ZUM 4% ( 100 – 60 – 4…?)

• Cresterea ratei de participare la invatamant a copiilor din zona 2,5%

• Cresterea ocuparii in sectorul formal din randul persoanelor din ZUM 4 persoane - minime 3 femei ( vor intra în 
GT)



Grup țintă

Grupul țintă este constituit din persoanele aflate in risc se saracie si excluziune sociala care beneficiază

de servicii integrate, participa la cel putin 2 măsuri şi care îndeplinesc cumulativ următoarele

criterii:

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală

aprobată. 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte

de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în

comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria

răspundere).

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai

jos



Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau

excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:

(A) în risc de sărăcie sau

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil

echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel

național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun

de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează

cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:



1) să plătească chiria sau facturile la utilități;

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței;

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute;

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi;

5) o săptămână de vacanță departe de casă;

6) un autoturism;

7) o mașină de spălat;

8) un TV color;

9) un telefon.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) 

au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel 

puțin una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.



TIPURI DE SOLICITANTI ELIGIBILI 

POCU
• Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea

acestora

• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă –

acreditați în conformitate cu prevedertile HG 277/21.03.2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare

a furnizorilor de servicii de specialitate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și

completările ulterioare

• Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile OG 129/ 

31.08.2000 privind formarea profesională a adulților republicată, cu modificările și completările

ulterioare

• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi

decât cele formale, acreditate conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului

Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 4543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare și

certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, cu completările și

modificările ulterioare



• Furnizori de servicii sociale acreditați conform legii

• Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform OG 26/ 2000 cu privire

la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

• Organizații sindicale

• Organizații patronale

• Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform legii nr. 219/ 2015 privind

economia socială, cu modificările și completările ulterioare

• Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii 31/ 1990 privind

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare

• Camere de comerț și industrie

• Inspectorate județene



COFINANTAREA PE TIPURI DE ENTITATI

Cofinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener

Tipuri 
de 
regiuni

Cofinanțare
UE %

Cofinanțar
e 
națională 
% din care:

Persoane juridice de 
drept privat fără scop 
patrimonial

Instituții publice 
finanțate integral din 
venituri proprii sau 
parțial de la bugetul 
de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat sau bugetele 
fondurilor speciale

Persoane juridice de 
drept privat cu scop 
patrimonial

Cofinanța
re proprie 
%

Cofinanța
re publică 
%

Cofinanțar
e proprie 
%

Cofinanța
re publică 
%

Cofinanța
re proprie 
%

Cofinanța
re publică 
%

Regiune 
mai 
puțin 
dezvolta
tă

95 5 0 5 2 3 5 0



IMPORTANT:

• Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de 

lucru/flială/sucursală în UAT-ul vizat de SDL.

• Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități

școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL

• Toate categoriile de entități eligibile menționate pot participa în cadrul proiectului, atât

ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entități eligibile

în funcție de specificul intervenției/intervențiilor.  

• O entitate cu personalitate juridica nu poate participa la mai mult de 5 proiecte, 

indiferent de calitatea pe care o detine (partener sau solicitant)



• Unitatile scolare sunt institutii publice de invatamant acreditate din reteaua

judeteana/locala(ISCED 0-2, respectiv nivelurile prescolar, scolar si gimnazial) din judetul

de unde se afla comunitatea marginalizata . 

• La depunerea fisei de proiect este necesara Dovada acreditarii ISCED0-2 , care se poate

face prin una din urmatoarele documente :

a) Extras complet din baza de date Cartografia școlară (https://www.siiir.edu.ro/carto/), care să ateste faptul că

respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, în funcție de categoriile de copii

implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ;

b) Document eliberat de către autoritățile competente (Ministerul Educației sau Inspectoratul Școlar), care să ateste

faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, în funcție de categoriile de 

copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ;

c) Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea planului de școlarizare la nivelul orașului/municipiului respectiv, pentru

anul școlar în care se vor desfășura activitățile proiectului și anexele aferente care sunt parte integrantă din această

Hotărâre, din care să reiasă faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar gimnazial, 

în funcție de categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ.


