ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
(POCU)
Consiliul local al comunei Valea Mare jud.Dambovita,in conformitate cu HCL nr.20 din
data de 12.04.2019 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de
finanţare aferente unui proiectului:
''Strategie de dezvoltare locala a comunei Valea Mare, vizand reducerea
discrepantelor sociale, a numarului de persoane in risc de excluziune sau saracie ''
in cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,Axa prioritară 5:
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
-Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b)
-Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b)
-Obiectiv 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.

Rezultat așteptat
Principalul rezultat așteptat prin Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității prin sprijin financiar acordat în cadrul prezentei cereri de
propuneri de proiecte îl reprezintă:
Număr redus 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.

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentei cereri de
propuneri de proiecte
Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu (element de eligibilitate):
- o măsură de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/ medicosocio-educaționale - activitatea principală 1) aferentă cel puțin unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 2014-2020
și
- o măsură din domeniul ocupării forței de muncă, respectiv sprijin pentru accesul și/sau
menținerea pe piața muncii (activitatea principală 3) și/sau susținerea antreprenoriatului în
cadrul comunității (activitatea principală 4)

- împreună cu alte măsuri, dintre domeniile vizate de celelalte activități principale, dacă
este cazul, în funcție de nevoile identificate la nivelul teritoriului eligibil vizat de proiectul

POCU .

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. măsuri active de
ocupare, formare profesională, măsuri de inserție socio-profesională, servicii sociale/medicale, /medico-socio-educaționale- consiliere psihologică etc) recomandabil
prin intermediul centrelor comunitare integrate/punctelor unice de acces la servicii/onestop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a
celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
-Centre rezidențiale (centre/ case de tip familial), centre de asistență medicosocială, centre de primire în regim de urgență (pentru copii abuzați, neglijați și
exploatați, copii victime ale traficului de persoane, copii străzii/ persoane fără
adăpost, adăposturi de noapte), centre maternale, centre de zi, centre de asistență
și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, centre de consiliere
și sprijin pentru părinți și copii, centre pentru prevenirea abuzului, neglijării și
exploatării, centre pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului
în familie, centre de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să
își abandoneze copilul, centre care acordă servicii pentru dezvoltarea deprinderilor
de viață independentă, centre de asistență temporară de tip respite care/centre de
criză pentru persoane cu dizabilități, locuințe protejate, centre pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă,
servicii în comunitate pentru persoane adulte cu dizabilități, servicii de intervenţie în
stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale
violenţei în familie, victime ale dezastrelor naturale etc, centre de preparare şi
distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie (cantine sociale, servicii
mobile de acordare a hranei – masa pe roți), centre de orientare profesională, etc.
Exemple de servicii sociale (fără ca lista să fie exhaustivă) :
-Servicii de consiliere socială și informare, consiliere juridică, socializare și
petrecerea timpului liber, organizare și implicare în activități comunitare și culturale,
asistență și suport pentru familie, suport pentru realizarea activităților administrative
și gestiunea bunurilor, orientare vocațională, acordare de alimente, ajutoare
materiale și financiare, servicii de îngrijire la domiciliu, ajutor pentru realizarea
activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților
instrumentale ale vieții zilnice, integrarea socială și participare, recuperare/
reabilitare funcțională, mici amenajări, reparații, asistență medicală, consiliere
psihosocială și suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață
independentă, reintegrare familială și comunitară, conștientizare și sensibilizare a
populației, terapie ocupațională, linie telefonică de urgență,.
De asemenea, pentru intervenţiile dedicate comunităţilor marginalizate în care există
populaţie aparţinând minorităţii rome sunt încurajate activitățile și abordările inovative care
duc la desegregare a se vedea Anexa 5. Informații generale și exemple privind

combaterea segregării.

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.).
Pentru activitatea 2, în funcție de nevoile de educație ale persoanelor din grupul țintă,
propunerile de proiecte ar putea implica derularea următoarelor sub-activități:
Sub-activitatea

2.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la
educația timpurie (învățământ ante-preșcolar și/ sau învățământ preșcolar)
prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de servicii locale şi materiale de învăţare
pentru copiii din învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special pentru copiii
aparținând minorității Rome 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

2.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin:
programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală, în cadrul
căreia pot prin servicii de informare, consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc
de părăsire timpurie a școlii, precum şi părinţilor acestora, programe care
promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe
cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la
creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat și
adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învăţare etc.,
furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă
dezvoltate şi adaptate pentru copii/tineri roma şi pentru copii/tineri care sunt cel mai
afectați de sărăcie și au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare etc.
Sub-activitatea

2.3. Programe de tip a doua șansă - Sprijin pentru
implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și
adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, consiliere și programe de
educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și adulților care se a flă în afara
sistemului educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii
ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea
beneficiilor pe care le oferă educația în relație cu oportunitățile de ang ajare,
furnizarea de programe de tip ”A doua șprijin pentru implementarea programelor
integrate dede persoane care se reîntorc în sistemul de educație și formare.
Sustenabilitatea serviciilor educaționale este de minimum 6 luni de la finalizarea
implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).
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.
Sub-activitatea 3.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă
(inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor).
Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui
contract de ucenicie, fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificarile si completările ulterioare. Ucenicia
la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi
pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există
standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Ucenicia are o
durată cuprinsă între 1 și 3 ani în funcție de nivelul de calificare solicitat de ocupația pentru
care se organizează schema.
În situaţia în care, contractul de ucenicie încetează anterior absolvirii stagiului de ucenicie,
angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a
beneficiat pentru derularea contractului de ucenicie.
Sub-activitatea 3.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de
învățământ superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior de către angajatori se
realizează în baza unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6
luni, anexă la contractul individual de muncă, conform prevederilor Legii nr. 335/2013
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și
completările ulterioare.
În situaţia în care, contractul de stagiu încetează anterior datei prevăzute în contract,
angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a
beneficiat pentru derularea contractului de stagiu.
Sub-activitatea 3.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
(ex. măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă -informare și consiliere
profesională, plasarea pe piața muncii, formare profesională, subvenționarea
angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.)
Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională
autorizați în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate
de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională. Formarea profesională se
organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.
Angajatorii pot organiza ei înșiși programe de formare profesională doar dacă sunt
autorizați ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
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.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii
stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi
nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr
impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai:
oMediului de afaceri;
oPatronatelor din aria de implementare a proiectului.
Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de
afaceri sunt aprobate de către această comisie vor beneficia de
sprijin prin
subactivitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenție) pentru înființarea de noi
afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.

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).
Incidenţa ajutorului de minimis
Schemă de minimis nu se aplică pentru:
a)ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea
comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b)ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c)ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Pentru activitatea principală 4 - Beneficiarul finanțării nerambursabile va asigura
monitorizarea implementării măsurilor de ajutor de minimis, în calitate de sub administrator al schemei de ajutor de minimis.
Administratorul schemelor de ajutor de minimis are obligația de a informa ben eficiarii

selectați conform prevederilor din legislația natională, respectiv OUG 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 – art. 19 - Furnizorul sau, după caz,
administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data
acordării ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului şi va verifica
respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene.
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.
Fiecare activitate principală din cadrul proiectului POCU trebuie să fie fundamentată
adecvat, cu date din teritoriul vizat la nivelul proiectului POCU, făcându-se trimitere și la
nevoia descrisă în analiza diagnostic, respectiv în SWOT (Cap I, III din SDL/SDL-urile
aferente respectivelor teritorii).
Măsurile vizate în cadrul PI9.vi O.S. 5.2 vor fi finanțate în cadrul unui singur proiect
POCU.
Astfel, pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, UAT-urile care vor
beneficia de măsurile vizate în cadrul PI 9.vi O.S.5.2 vor fi excluse de la finanțarea
activităților similare asigurată la nivelul altei axe prioritare/prioritate de investiții/
obiectiv specific și invers, după cum urmează:
Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestui apel vor fi
excluse de la finanțare din cadrul:
AP

4 – PI 9.ii, O.S 4.1, O.S. 4.2., O.S.4.4

Comunitățile marginalizate care vor beneficia de finanțare din cadrul acestui apel vor fi

excluse de la finanțarea activităților similare la nivelul:
AP

6- PI 10i

Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, persoanele din grupul țintă care
vor beneficia de măsurile vizate în cadrul acestui apel vor fi excluse de la finanțarea
măsurilor similare finanțate din:
AP

1/ AP 2

AP

3 – PI 8.i (OS 3.1-3.6), PI 8.iii (OS 3.7 - antreprenoriat).

Dacă cel puțin una din activitățile principale obligatorii (condiție de
eligibilitate) 1 și 3 și/sau 4 propuse prin proiectul aferent acestui apel
(respectiv Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale); Sprijin pentru
accesul și/sau menținerea pe piața muncii; Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității) sunt finanțate printr-un proiect POCU, altul decât prezenta cerere
de propuneri de proiecte (de ex: O.S. 4., O.S.4.2, O.S.4.4.), atunci proiectul
devine neeligibil pentru prezentul apel.
Acordarea finanțării va fi condiționată de asumarea responsabilității pentru
asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltate după finalizarea sprijinului FSE
(servicii sociale/ medicale/ medico-sociale; servicii educaționale etc). Pentru
serviciile sociale finanțate în cadrul activității principale 1 aferente proiectului POCU
O.S.5.2, sustenabilitatea trebuie asigurată conform perioadei de sustenabilitate din
contractul de finanțare aferent infrastructurii sociale finanțate prin PNDR (măsura
Leader).
Teme orizontale
În cadrul proiectului trebuie să fie evidențiat, în secțiunea relevantă din cadrul aplicației
electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin
activitățile propuse în cadrul proiectului trebuie să fie asigurată 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 operațiunile 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.
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 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. 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 socio-profesională 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.
Acțiunile 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 propun instrumente concrete de resurse umane cu privire la asigurarea
egalității între femei şi bărbați.

►Pentru solicitant și parteneri in cadrul proiectului POCU, inclusiv pentru actorii sociali
relevanți/entități relevante pentru implementarea proiectelor la nivelul teritoriilor acoperite de o
SDL, este obligatoriu sã fie atașate la cererea de finanțare autorizațiile/acreditãrile în funcție de
activitãțile pe care aceștia le vor implementa in cadrul proiectului, dupã cum urmeazã:

1.Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, pentru solicitantul/partenerul care va
implementa activitãți de furnizare de servicii sociale

2.Acreditarea ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forței de
muncã (în conformitate cu HG nr. 277/2002 modificată și completată prin HG nr.
1122/2010), dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã
urmãtoarele activitãți:
1-informare și consiliere profesionalã
2-medierea muncii

3.Acreditarea ca furnizor de formare profesionalã, dacã în cadrul proiectului
solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitatea de organizare și desfãsurare de
programe de formare profesionalã.

4.Acreditarea centrului de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și
informal, dacă în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementează activități de
evaluare și certificare a competențelor dobândite pe cale non-formală sau informală.

5.Acreditarea ca furnizor de servicii medicale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul
respectiv implementeazã activitãți de furnizare de servicii medicale

Grup țintă

În cadrul prezentei cereri de propunere de proiect grupul țintă cuprinde diverse categorii
de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile
marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia/Strategiile de dezvoltare
locală finațate prin măsura LEADER nr.19 din PNDR 2014-2020.
Pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
-au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală
aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație
de până la 20.000 de locuitori) și
-sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea intr-una din categoriile
A/B/C de mai sus de mai jos).

Minimul obligatoriu pentru grupul țintă vizat de proiect
Pentru proiectele implementate în regiunile mai puțin dezvoltate sau în regiunea mai
dezvoltată, minimul obligatoriu pentru grupul țintă persoane din comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate este
de 250 persoane.

Indicatori specifici de program
Fiecare cerere de finanțare va include atât indicatori de realizare (4S67, 4S148, 4S69), cât
și indicatori de rezultat imediat (4S63, 4S64, 4S146), prezentați în continuare:
1. Obiectivul specific al programului
„funrnizare de servicii sociale si formare profesionala grupurilor defavorizate aflate in risc
de excluziune sociala si saracie afate pe teritoriul vizat si care intra sub incidenta
proiectului POCU ”;
2.Obiectivul general al proiectului
„impelementarea unei strategii de dezvoltare locala a comunei Valea Mare, avand in
vedere reducerea discrepantelor sociale si a numarului de persoane in risc de excluziune sau saracie”;
3. Scopul cererii de finanţare:
Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea înființării de întreprinderi sociale, în
vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în
vederea combaterii sărăciei.
4. Principalele activităţi ale proiectului sunt:
Activitatea I :
Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul
proiectului
Activitatea II:
Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin
organizate
Activitatea III: Derularea unui program de formare antreprenorială specifică
Activitatea IV: Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
Activitatea V : Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
Activitatea VI: Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a
serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor
de afaceri
Activitatea VII: Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor
implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Activitatea VIII: Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei
sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului
Activitatea IX: Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicati partenerul/partenerii:
Conform Notei justificative elaborată de candidaţi care va conţine o analiză a valorii
adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi
rolul partenerului în implementarea proiectului.
Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste
activitati in functie de specificul fiecaruia astfel:
Activitatea I : Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
Activitatea II: Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
Activitatea III: Derularea unui program de formare antreprenorială specifică
Activitatea IV: Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
Activitatea V : Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitatea VI: Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a
serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor
de afaceri
Activitatea VII: Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor
implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Activitatea VIII: Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei
sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului
Activitatea IX: Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
6. Valoarea proiectului
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 3 mil
euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii lunii august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei.
Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului. Bugetul
estimativ al proiectului este de max. 3.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea
cererii cu partenerii din proiect in functie de activităţi) .
7. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare criteriu în parte)
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le
vor depune la sediul Universității :
*Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
*Fişa partenerului (Anexa 2)
Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să
fie integral completate.
În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o
activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare
şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu
prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi
atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.
Candidaţii vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate
pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:
a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de
activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării
proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener
b. Situaţiile financiar - contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să
rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor
din proiect.
Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu
originalul de către reprezentantul legal
c. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de
către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de
finanţare nerambursabilă prin POCU
d. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi
umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea
cofinanţării;
e. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa îndeplinirea obligaţiilor de plată a
impozitelor şi taxelor locale, precum si obligatiile de plata la bugetul general consolidat;
f. Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului.

Aceste documente se prezintă în original. Orice candidatură care nu respectă aceste
cerinţe va fi automat respinsă.
Candidaţii vor depune documentele la Secretariatul Primariei Valea Mare , începând de la
data publicării prezentului anunţ, până la data de 29 mai 2019 , ora 1600.
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma
precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă),
după caz.
Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de
parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3.
Evaluarea candidatilor:
Candidatii declarati admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila
de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi
declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de
puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.
8. Depunerea documentelor
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic
închis cu menţiunea: "Pentru selecţia de partener POCU, Apelul de proiecte 4/PI 9.v/OS
5.2", la secretariatul primariei Valea Mare Str. Principala nr.218,jud. Dambovita .
9. Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Primariei printr-un anunţ (în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor),
care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind
candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de
fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact
furnizate în Fişa partenerului.
10.Soluţionarea contestaţiilor
Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare
pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi
lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul primariei , contestaţii care se soluţionează
de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiilor.
11.Informatii suplimentare
Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute direct de la
secretariatul primariei sau la email: primariavaleamaredb@yahoo.com sau
telefon 0245 606323,fax 0245 606323
Anexe:
Anexa 1 - model Scrisoare de
intenţie
Anexa 2 - model Fisa partener*
Anexa 3 - Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor
Anexa 5- Grila evaluare si selectare a ofertantilor

