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DLRC Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

FSE  Fondul Social European 

GAL Grup de Acțiune Locală 

PNDR Programul National de Dezvoltare Rurală 

PO CU  Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

POR Programul Operațional Regional 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală  
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LANSAREA CERERII DE PROPUNERI DE 

PROIECTE 

 

 
SISTEMUL INFORMATIC …………. VA FI DESCHIS ÎN DATA DE…., ORA… și 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 minim 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. In 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 in 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. Autoritatea de management își 

rezervă dreptul de a suplimenta alocarea cererii de propunerii de proiecte.  
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SECȚIUNEA I 

INTRODUCERE ȘI CONTEXT 

1 Introducere 

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este nou instrument 

propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea 

promovării implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și 

implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală.  

Abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate și a organizațiilor 

locale pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și 

mai favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.  

DLRC se adresează unor teritorii subregionale specifice, fiind gestionată de comunitate prin 
intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și 
privat ce promovează interesele socio-economice locale. La baza acestei abordări stă concepția 
LEADER, un instrument folosit încă din perioada 2007-2013 pentru a ajuta actorii din mediul 
rural să valorifice pe termen lung potențialul local de dezvoltare. 
 
Prin promovarea dezvoltării integrate, DLRC vine să desăvârșească, la nivel urban, abordarea 
LEADER, încercând să corecteze deficiența LEADER privind lipsa proiectelor de tip FSE aferente 
proiectelor de infrastructură. Astfel, prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea 
problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, prin corelarea și asigurarea 
complementarității între investițiile în infrastructură și investițiile soft, de tip FSE. 
 

La baza DLRC stau cinci principii1. Astfel, abordarea promovează eforturile de dezvoltare locală 

care: (1) vizează zonele subregionale; (2) sunt gestionate de către comunitate prin grupurile de 

                                                      
1
 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, art. 28.2, conform acordului stabilit prin negocieri tripartite. 
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acțiune locală (GAL); (3) sunt implementate prin strategii de dezvoltare locală (SDL) integrate și 

multisectoriale în funcție de zonă, concepute ținând cont de potențialul de dezvoltare și de 

nevoile locale; (4) includ elemente inovatoare; (5) pun accent pe colaborarea în rețea. 

Zonele subregionale vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală - GAL) trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

• să facă parte dintr-un oraș cu o populație cuprinsă între 20 000 şi 150 000 de locuitori, 

• să fie coerente (unitare) din punct de vedere economic, social și fizic.  
Teritoriul poate varia, ca formă și delimitare, de la o singură zonă dintr-un oraș (de exemplu - 

zonă de tip ghetou cu blocuri) la mai multe zone de acest tip. Decizia referitoare la delimitarea 

exactă a zonelor aparține grupurilor de acțiune locală, asigurându-se astfel respectarea 

condițiilor specifice și a scopurilor strategiei locale. 

Investițiile cuprinse în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul DLRC trebuie să aibă 

caracter integrat, să fie complementare și sinergice, axându-se atât pe infrastructura de locuire 

(locuințe sociale), infrastructura educațională și cea socială (sănătate, servicii sociale), cât și pe 

măsuri destinate încurajării ocupării (prin activități de economie socială de inserție), destinate  

amenajării spațiului urban degradat și/sau ale spațiilor publice urbane, concomitent cu 

implementarea unor activități de dezvoltare comunitară integrată 

(informare/consiliere/mediere etc.). 

2 Context național – Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității în România 

Prin transpunerea inițiativelor de tip DLRC în zona urbană se dorește implementarea unor 

intervențiilor care vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în 

comunitățile marginalizate, cu accent asupra celor cu populație aparținând minorității roma. 

Provocarea DLCR este reprezentată de asigurarea eficacității și sustenabilității intervențiilor 

prin susținerea financiară DOAR  a intervențiilor care oferă comunităților măsuri integrate  și 

particularizate în funcție de nevoile identificate. 
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Resursele financiare pentru intervențiile de tip DLRC sunt reprezentate de alocări asigurate atât 
de Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 9 „ Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban ”, cât și prin Programului 
Operaţional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5 „ Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității ”. 

3 Abordarea POCU cu privire la Dezvoltarea Locală plasată sub 
Responsabilitatea Comunității în România 

În acord cu prevederile programul operațional2, mecanismul de implementare a DLRC cuprinde 
structurarea metodologie comune3 de implementare în 3 etape, respectiv: 

Etapa I - Apelul pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SLD) și pentru constituire 
GAL, care face obiectul acestui apel de cerere de propunere de proiecte, în urma căruia vor fi 
selectate zonele urbane marginalizate, cu condiția  demonstrării existenței unui acord 
partenerial DLRC între următorii actori relevanți: autorități publice locale, un ONG (grup de 
ONG-uri) cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate și un operator 
economic. Autoritatea publică locală, în colaborare cu ceilalți membri ai parteneriatului, va 
pregăti o cerere de finanțare ce va viza activitățile necesare realizării strategiei, planului de 
acțiune și a listei operațiunilor și formării GAL. În cazul în care structura GAL a fost deja 
constituită, fără a exista o strategie, va trebui să pregătească cererea de finanțare pentru 
realizarea strategiei, demonstrând că are capacitatea administrativă pentru gestionarea cererii 
de finanțare. 

Pentru această etapă, POCU va pune la dispoziție sumele necesare constituirii GAL-urilor și 

activităților premergătoare realizării strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv elaborarea 

(animarea partenerilor locali; studii ale zonei vizate; costurile legate de elaborarea strategiei 

locale de dezvoltare, inclusiv costurile de consultanță și costurile pentru acțiuni legate de 

consultările cu părțile interesate; costurile administrative ale autorității publice locale care 

solicită sprijin pentru pregătire).  

Etapa II – Apel pentru selectarea StrategiIlor de Dezvoltare Locală (SLD) Etapă în interiorul 

căreia va fi stabilit un comitet de selecție comun format din reprezentanți cu experiență 

relevantă în integrarea comunităților defavorizate din cadrul MMFPSPV, MS, MEN, AMPOCU, 

                                                      
2
 Anexa 4 a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil la………. 

3
 Dezvoltată și implementată de AM POCU și AM POR 
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AMPOR, AMPOC, CNCD, Punctul Național de Contact pentru Romi (pentru comunități 

defavorizate cu populație aparținând minorității roma), Organismul Unic pentru FSE, și alte 

entități considerate relevante. 

În procesul de selecție a strategiilor DLRC se va urmări asigurarea coerenței dintre obiectivele 

strategiei, măsurile și planul de acțiune sau lista de proiect, a relevanței actorilor 

parteneriatului local (sectorul public, privat, societate civilă, comunitate) pentru implementarea 

strategiei. Fiecare strategie va fi însoțită de o listă a proiectelor prin care GAL consideră că vor 

fi atinse ce obiectivele strategiei.  

În evaluarea strategiilor se va urmări respectarea unui proces decizional echilibrat în cadrul GAL 

prin implicarea actorilor relevanți și a reprezentanților grupurilor țintă definite în strategie 

(tineri, minorități, persoane dezavantajate, vulnerabile etc.).  

În implementarea strategiei, GAL va avea un rol foarte important cu responsabilități ce țin de 

consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta operațiuni, conceperea unei proceduri de 

selecție nediscriminatorii și transparente în ceea ce privește selectarea operațiunilor, 

monitorizarea implementării strategiei, gestionarea implementării operațiunilor de dezvoltare 

locală și animarea comunității, ș.a. 

Etapa III – Selectarea pachetului de operațiuni integrate aferent strategiilor CLLD aprobate. 

După selectarea și aprobarea strategiei, GAL va trebui să aprobe în termen de 6 luni pachetul 

de operațiuni integrate și să îl înainteze comitetului comun de selecție format din reprezentanți 

ai autorităților de management (POCU, POR). În procesul de selecție a proiectelor integrate, 

comitetului de selecție comun POR și POCU vor putea sprijini potențialii beneficiari în 

pregătirea operațiunilor (detaliere proiect, definitivare buget, alte cerințe prevăzute de cererea 

de finanțare). Aprobarea finală intră în responsabilitatea comitetului de selecție comun format 

din reprezentanți ai autorităților de management (POCU, POR). 

Pentru implementarea acestui mecanism POCU a stabilit la nivelul axei prioritare 5, obiectivul 

specific 5.1 “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe 

cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni 

integrate în contextul mecanismului de DLRC” în cadrul cărora sunt finanțate intervenții pentru:  

Axa prioritară din PO CU Fond Regiuni eligibile Grup țintă vizat 

Axa prioritară 5 –  
Dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea 
FSE 

Regiuni mai puțin 
dezvoltate: 

Nord-Est, Nord-Vest, 

• Persoanele din comunităţile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială în care există populație 
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comunității Vest, Sud-Vest Oltenia, 
Centru, Sud-Est și Sud-

Muntenia. 
 

Regiuni dezvoltate: 
București-Ilfov 

 

aparținând minorității roma 

• Persoanele din comunităţile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială (comunități non –
roma) 

• Personalul din cadrul serviciilor create 
de la nivelul comunității 

• Persoane aparținând minorității Roma 
 
Prezentul apel sprijină introducerea conceptului și mecanismului DLRC în zona urbană4 prin 
acordarea de sprijin financiar sub formă de granturi pentru intervenții a căror scop constă în 
activarea grupurilor de acțiune locală din zona urbană și a principiului dezvoltării “de jos în 
sus”  prin elaborarea de strategii pe baza nevoilor identificate pe zone demarcate.  
 

4 Prioritatea de investiții vizată din cadrul PO CU 2014-2020 
În acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 și conform POCU 2014-2020, 
prioritățile de investiții cu aplicabilitate domeniului dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității sunt: 
 

9.vi Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Zona urbană - orașe cu peste 20.000 locuitori, conform POCU 2014-2020, AP 5 
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SECȚIUNEA II 

CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE 

MĂSURI INTEGRATE PENTRU TINERII 

ȘOMERI 

5 Condiții specifice privind cererea de propuneri de proiecte 

5.1 Cadrul legal și strategii  relevante 

Cererea de propuneri de proiecte este lansată în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune și Regulamentului (UE) nr.1304/2013 privind 

FSE, precum și în acord cu documentele programatice aplicabile și strategiile asumate la nivel 

național: 

• Acordul de parteneriat 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-

parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf 

• Recomandările Specifice de Țară  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romania_ro.pdf 

       http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf 

• Programul Național de Reformă 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-

31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf  

• Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

romilor 2012-2020 (SGRICRMR) 

 

• Strategia Națională de Sănătate (SNS) 2014-2020 
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• Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități (SNISPD) 

2014-2020 

 

• Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor Copilului (SNPPDC) 2014 

– 2020 

 

• Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă (SNIA) 

 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020 

 

• Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS) 

 

• Strategia Națională privind Învățământul Terțiar (SNIT) 

 

5.2 Obiectivele cererii de propuneri de proiecte, nivelul de implementare a intervenției și 

rezultatele așteptate 

 Obiective specifice 5.2.1

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este vizat un singur obiectiv specific, care 

acoperă preocupările axei 5  din cadrul POCU, respectiv: 

1. Obiectiv specific 5.1 “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 

20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”. 

 Forma de finanțare 5.2.2

Măsurile din cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte constau în acordarea de granturi 

nerambursabile. 

 



  

Pagină 13 din 44 
 

 Nivel de implementare 5.2.3

În cadrul Axei Prioritare 5 din POCU: Acțiunile planificate în cadrul AP 5:  „Dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunității” vizează persoane din comunităţile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune social, roma și non roma, inclusiv personalul  din cadrul 

serviciilor create/dezvoltare la nivelul comunității cu rezidența în cele 8 (opt) regiuni eligibile, 

aferente zonelor mai puțin dezvoltate: respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 

Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, precum și zonei dezvoltate: respectiv  București-Ilfov. 

Selectarea de către solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din 

perspectiva rezidenței grupului țintă avut în vedere și a zonei urbane marginalizate 

demarcate.  

 

 Rezultate așteptate 5.2.4

Principalele rezultate așteptate prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentei cereri de 

propuneri de proiecte sunt: 

• Strategii elaborate ca urmare a sprijinului primit; 

• Demarcare zonelor urbane marginalizate ca urmare a sprijinului primit 

• Grupuri de acțiune locale existente activate sau nou constituite  ca urmare a sprijinului 

primit. 

 Perioada de implementare a proiectelor 5.2.5

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.  

Orice cheltuială efectuată înainte de semnarea contractului de finanțare se suportă de către 

solicitant.  

Perioada maximă de implementare a proiectului este de 6 de luni, cu obligația ca Solicitantului 

să asigure SUSTENABILITATEA din perspectiva înscrierii/înregistrării strategiei elaborate în 

cadrul cererii de propuneri de proiecte lansată  pentru depunerea strategiilor de dezvoltare 

locală . 
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 La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic va trebui să evidențiați durata 

fiecărei activități inclusă în proiect. 

5.3 Alocarea disponibilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte și sursa de 

finanțare, pe categorii de regiuni 

În cadrul axei prioritare 5, bugetul este alocat la nivelul categoriilor de regiuni după cum 

urmează:  

� pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 

Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) finanțarea totală FSE este de 196 mil. Euro, 

corespunzând unei contribuții UE de 95%, iar contribuția națională este de 10mil. Euro;  

� pentru regiunea dezvoltată (București Ilfov), finanțarea totală FSE este de 5 mil. Euro, 

corespunzând unei contribuții UE de 89%, iar contribuția națională este de 558 mii. Euro 

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, alocarea financiară este de 5 mil. de Euro 

(contribuție UE + contribuție națională) respectiv: 

 

                         Tip  
 
Regiuni 

Valoarea alocare  

Regiuni mai puțin dezvoltate  
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 

Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-
Muntenia 

4,5 mil. euro pentru toate regiunile mai puțin 
dezvoltate 

Regiunea dezvoltată  
București-Ilfov 

500 mii euro pentru regiunea BI 

TOTAL alocare schemă 5 mil. euro 
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5.4 Valoarea maximă eligibilă a proiectului și contribuția minimă a solicitantului 

 Valoare maximă eligibilă a proiectului și contribuția minimă a solicitantului  5.4.1

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu 

poate depăși echivalentul în lei a maxim 50.000 €, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii 

septembrie 2015.  

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a 

proiectului  propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant. 

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte contribuția eligibilă minimă a 

solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0 (zero) (%). 

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 dumneavoastră în calitate de beneficiar. 

5.5 Grup țintă eligibil 

În cadrul prezentei cereri de propunere de proiect grupul țintă este format: 

� Personalul desemnat al partenerilor implicați în implementarea Acordului de 

Parteneriat încheiat în scopul elaborării SLD. 

Grupul țintă specific acestei cereri de propuneri de proiecte nu este condiționat de rezidență 
în zona de implementarea a SLD ce urmează a fi elaborată. 
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5.6 Solicitanți și parteneri eligibili 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții eligibili sunt autoritățile locale5 cu 

responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii marginalizării sociale în parteneriat cu 

actorii sociali relevanți/GAL, GAL-uri și  furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii. 

5.7 Activități eligibile 

În acord cu prevederile POCU 2014-20206, în cadrul acestui apel sunt considerate eligibile 

activitățile care urmăresc exploatarea și implementarea primei etape a mecanismului DLRC, 

respectiv Apelul pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SLD) și pentru constituire 

GAL. 

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte NU sunt finanțate proiecte prin care 

sunt asigurate măsuri de intervenție la nivelul grupurilor țintă definit în POCU, AP 5 care vor 

face obiectul strategiilor de dezvoltare locală, ci activități de mobilizare, informare și 

implicare a persoanelor din comunitatea marginalizată în vederea dezvoltării strategiilor de 

dezvoltare locală și a planurilor de acțiune aferente.  

Finanțarea măsurilor de intervenţie pentru grupul țintă va fi realizată într-o etapă ulterioară, 

prin proiecte aprobate în contextul implementării strategiilor de dezvoltare locală ce vor fi 

selectate (etapa III din descrierea mecanismului DLRC) 

 

Exploatarea acestei etape presupune parcurgerea a 3 categorii de activități cadru  în 

interiorul cărora solicitantul va desfășura orice acțiune considerată optimă pentru atingerea 

obiectivului/elor asumat/e. 

                                                      
5
 În acord cu OS 5.1. din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în cadrul acetui apel pot aplica DOAR 

autorități locale din orașe cu populație cuprinsă între 20.000 -150.000 de locuitori. 
6
 Pag. 51, 67 și 93 din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil http://www.fonduri-ue.ro/po-

2014-2020. 
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Activități cadru de implementare  

1. Activitatea cadru  I  Animare parteneri sociali și înființarea de noi GAL-uri 
2. Activitatea cadru II  Demarcare zonei/lor urbane marginalizate adresate  
3. Activitatea cadru III Elaborarea SLD  

5.7.1  Activitatea cadru I Animarea partenerilor sociali și înființarea de noi GAL-uri reprezintă 
etapa din proiect în interiorul căreia solicitantul are obligația de a desfășura orice tip de 
acțiune care are ca rezultat final animarea, selectarea, implicarea (exemple orientative NU 
limitative) și constituirea de noi GAL-uri, precum și consacrarea într-un acord de parteneriat 
a responsabilităților partenerilor cu privire la SLD. 

Parteneriatele existente/noi se vor forma în baza unui Acord de Parteneriat, care respectă 
următoarele cerințe: 

� desemnarea unui  partenerul ca fiind reprezentant GAL în relația cu autoritatea 
contractantă (respectiv “beneficiarul” conform definiției din Ghidul Solicitantului –
Condiții Generale); 

� stabilirea unei durate de existentă a parteneriatului cel puțin egală cu durata de 
implementare a SLD propuse.   

Grupul de Acțiune Locală (GAL) este un parteneriat public-privat bazat pe acordul între 
reprezentanți ai sectorului public (primării, consilii județene, etc), sectorului privat (operatori 
economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit, etc.) și ai societății civile 
(asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult, persoane fizice, etc.).   

GAL se va organiza juridic în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații 
și fundații, aprobată prin Legea 246/2005.  

În componența GAL-urilor trebuie să se asigure respectarea principiului conform căruia niciun 
partener sau grup de interese să nu fie majoritar (nici un grup de interese nu trebuie să 
dețină mai mult de 49% din drepturile de vot). 
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Pe toată perioada de implementare a Activității cadru I, beneficiarul are OBLIGAȚIA 
de a organiza sesiuni de informare și conștientizare a partenerilor cu privire la  cerințele 
dezvoltării  unei SLD. 

Beneficiarul poate opta pentru realizarea/participarea la cursuri de formare/perfecționare în 
acest domeniu pentru un procent de 20% din numărul total al persoanelor implicate în 
parteneriat, procent redistribuit și regăsibil la nivelul fiecărui partener în parte. 

 

Formarea profesională /perfecționarea reprezintă activități eligibile pe toată 
perioada de implementare a proiectului. 

Valoarea financiară bugetată pentru această etapă nu poate fi mai mare de 20% din valoarea 
totală eligibilă aprobată pentru proiect. 

Cerințe minime pentru a considera activitatea cadru I încheiată: 

� îmbunătățirea competențelor în domeniul  SLC/DLRC; 
� organizarea sesiunilor de informare și conștientizare pentru parteneri din Acord; 
� acord de parteneriat încheiat; 
� obținerea tuturor documentelor care atestă înregistrarea/înființare/acreditarea GAL în 

condițiile legislație specifice.  

Îndeplinirea cerinței privind îmbunătățirea competențelor în domeniul SLC/DLRC nu 
are condiționalitate de timp, putând fi atinsă până la finalul proiectului.  

           Pentru îndeplinirea cerinței referitoare la înființare GAL este acordată o perioadă de 
maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare. 

În situația nerespectării acestui termen, contractul de finanțare este reziliat de drept 
iar autoritatea contractantă are dreptul de a demara procedurile de recuperare a garanției 
depuse de solicitant sau procedura de asistare (activare mentorat) 
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5.7.2. Activitatea cadru II Demarcare zonei/lor urbane marginalizate adresate reprezintă 
etapa în interiorul cărei solicitantul are obligația de a dezvolta orice tip de acțiune care are ca 
scop final declararea zonei/nelor urbane marginalizate pentru care se dorește elaborarea 
SLD. 

O strategie locală de dezvoltare se poate adresa mai multor zonele urbane 
marginalizate în situația în care este demonstrată: 

� adresabilitatea către zone urbane marginalizate cu aceleași particularități (același grup 
țintă și aceiași/aceleași nevoie/nevoi); 

� adresabilitatea către zone urbane marginalizate cu particularități diferite dar 
interdependente pentru “stingerea” unei nevoi. 

Punctul de plecare pentru delimitarea exactă a zonei locale marginalizate îl reprezintă viziunea 

privind dezvoltarea strategică, ce are la bază o analiză a nevoilor și a problemelor pe care 

încearcă să le elimine.  

Indiferent de forma și de perioada de derulare a acestei etape, cel mai târziu la finalul lunii a 
VI a din proiect, beneficiarul are obligația de a demonstra legătura directă dintre zona 
urbană marginalizată declarată și strategia locală de dezvoltarea ce urmează a fi elaborată.  

Valoarea financiară bugetată pentru această etapă nu poate fi mai mare de 10% din valoarea 
totală eligibilă aprobată pentru proiect. 

Cerințe minime pentru a considera activitatea cadru II încheiată: 

� declararea zonei/nelor urbane marginalizate pentru care se dorește elaborarea SLD. 

Îndeplinirea cerinței reprezintă condiție sine quo non pentru debutul activitatea 

cadru III.  

5.7.3. Activitatea cadru III  Elaborarea SLD reprezintă etapa în interiorul căreia solicitantul 

poate desfășura orice tip ce acțiune care are ca scop final existența unei Strategii Locale de 

Dezvoltare care respectă toate cerințele de elaborare stabilite pentru instrumentului DLRC și 

a unei liste a proiectelor prin care GAL consideră că vor fi atinse ce obiectivele strategiei.  
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Perioada de derulare a activității cadru III Elaborarea SLD este condiționată de 
acțiunea de declarare a zonei urbane marginalizate. 

Strategia Locală de Dezvoltare elaborată în contextul DLRC  trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele cerințe:  

� cerințe privind  dimensiunea 
o să vizeze o populație cuprinsă între 20.000 și 150.000 de locuitori 

Teritoriul vizat de parteneriatele locale trebuie să acopere atât zonele urbane 
marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou, zone de tip mahala, zone istorice, zone de locuințe 
sociale sau blocuri, zone supuse unor schimbări de ordin industrial, zone ce prezintă anumite 
probleme de mediu etc.), precum și zona urbană funcțională din care fac parte acestea).  
Astfel, teritoriul poate varia, ca formă și delimitare, de la o singură zonă marginalizată într-un 
oraș la mai multe zone de acest tip, întinzându-se până la limitele unui oraș mai mare.  

� cerințe privind coerența specifică DLRC 
o să vizeze zone urbane marginalizate coerente din punct de vedere economic, social 

și fizic, prin coerentă înțelegându-se “funcționalitatea” acestora în sensul susținerii 
obiectivelor strategiei. 

În accepțiunea acestei cereri de propuneri de proiecte, definiția comunității 
marginalizată preia caracteristicile definiției marginalizării socială7 respectiv „Marginalizarea 

socială (..) se defineşte prin poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu 

acces limitat la resursele economice, politice, educaționale şi comunicaționale ale colectivității; 

ea se manifestă prin absența unui minimum de condiții sociale de viață.” 

 
� cerințe privind particularitățile grupului țintă 

o să se adreseze următoarelor categorii de grup țintă: persoanele din comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populație 

aparținând minorității roma; persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc 

                                                      
7
 Art.3 din Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale  
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de sărăcie şi excluziune socială (comunități non –roma)8; personalul din cadrul 

serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunității; persoane aparținând 

minorității Roma. 

În corelare cu definiția data de POCU pentru comunitatea roma “((….) acele comunități 

în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la 

nivelul comunității)”, prin comunitate NON roma se înțelege “acea comunitate în care 

populația aparținând minorității roma este prezentă într-un procent mai mic de 10% din 

totalul populației la nivelul comunității respective.  

În această situație prin “totalul populației la nivelul comunității respective” se înțelege “totalul 
populației din zona urbană marginalizată demarcată”.  

o grupul țintă trebuie să aibă rezidența în comunitatea marginalizată demarcată, 
excepție “personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul 
comunității” a căror participare în proiect nu este condiționată de apartenența la o 
comunitate marginalizată anume. 
 

� cerințe privind implementarea unor măsurile/operațiuni integrate 
o fiecare SLD va introduce și dezvolta măsurilor integrate (educație, sănătate și 

ocupare) în atingerea obiectivelor  

 Pot opta pentru valoarea maximă eligibilă DOAR cererile de finanțare care asigure 
atingerea obiectivelor SLD ce urmează a fi implementată prin dezvoltarea unor 
măsuri/operațiuni integrate în cadrul cărora măsurile de ocupare au o pondere de  minim 
60%. 

Elementele OBLIGATORII pe care o strategiei de dezvoltare locală trebuie să le conțină:  

� definirea ariei de acoperire și a populației vizate de strategia de dezvoltare locală; 

� analiza nevoilor de dezvoltare și evaluarea potențialului local (teritorial) al zonei 

vizate; 

                                                      
8
  Pag. 131 din Programul Operațional Capital Uman  2014-2020 disponibil http://www.fonduri-ue.ro/po-2014-

2020  
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� descrierea strategiei și a obiectivelor acesteia, inclusiv a caracterului integrat și 

inovator și a țintelor clare și măsurabile; 

� descrierea țintelor strategiei, acestea putând fi exprimate în termeni cantitativi și 

calitativi;  

� descrierea modului în care comunitatea va fi implicată în elaborarea strategiei; 

� un plan de acțiune care să arate modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni; 

� descrierea mecanismelor de management și monitorizare a strategiei, precum și a 

procedurilor specifice de evaluare, demonstrând capacitatea grupului de acțiune locală 

în implementarea strategiei, inclusiv lista proiectelor 

� planul financiar al strategiei, inclusiv alocările financiare din fiecare fond. 

 

Valoarea financiară bugetată pentru această etapă este de minim 70% din valoarea totală 
eligibilă aprobată pentru proiect. 

Cerințe minime pentru a considera Activitatea cadru III încheiată: 

� elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare 
lista proiectelor prin care GAL consideră că vor fi atinse ce obiectivele strategiei 

Atingerea cerințelor stabilite pentru activitatea cadru I asigură dreptul 
beneficiarului de a solicita autorității contractante acordarea sprijinului financiar astfel 
cum a fost aprobat prin cererea de finanțare. 

Cât privește acordare sprijinul financiar alocat pentru activitățile cadru II și III, acesta 
poate fi acordat beneficiarul ori de câte ori una din țintele asumate este atinsă, cu 
asigurarea unei rezerve de minim 20% pentru cerința privind sustenabilitatea care va fi 
acordată la finalul proiectului. 

5.8 Teme secundare FSE 

În cadrul celor trei axe prioritare sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos. 

În proiectul dumneavoastră va trebui să evidențiați în secțiunea relevantă (tema secundară 
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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 5. Prin 

urmare în cadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați sume calculate pentru 

măsurile care vizează teme secundare relevante pentru proiectul dumneavoastră. 

Nr. 
crt. 

 
 

Fond 

 
 

Axă 
prioritară 

 
 

Categorie de 
regiune 

 
 

          Tema secundară 

Pondere din 
alocarea axei 
prioritare / 

alocarea pe tip de 
regiune de 
dezvoltare 

1.   
 
 
 
 
 
FSE 

 
 
 
 
 
 
   AP5 

 
 
Mai puțin 
dezvoltată 

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

1.88% 

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

1.88% 

3.  Mai puțin 
dezvoltată 

02 Inovare socială 4.99% 

4.  Mai dezvoltată 02 Inovare socială 4.99% 

5.  Mai puțin 
dezvoltată 

06 Nediscriminare 1.99% 

6.  Mai dezvoltată 06 Nediscriminare 1.98% 

 

Procentele din tabelul de mai sus reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor 

secundare la nivel de axă prioritară și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

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. 
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5.9 Indicatori de program 

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.  

Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie defalcate în funcție de gen. 

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. 

 

 Indicatori de program pentru măsurile finanțate în cadrul Axei Prioritare 5 5.9.1

Se aplică atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate cât și pentru regiunile dezvoltate. 

A. Indicatori comuni de rezultat  

� 4S66 Strategii aprobate spre finanțare din totalul strategiilor/analizelor/planurilor de 

acțiune de dezvoltare a comunității 

 

B. Indicator specific de realizare  

� 4S68 Strategii/analize/ planuri de acțiune/de dezvoltare a comunității vizate prin DLRC 

 

În vederea dezvoltării unui mecanism fiabil de monitorizare a indicatorilor vizați de 

proiect care să asigure furnizarea de date privind status-ul atingerii țintelor propuse, 

beneficiarul are obligația de a încărca LUNAR în sistem informatic, informațiile solicitate prin 

Fișa de monitorizare atașată prezentului Ghid –Anexa 3 Fișă monitorizare indicatori 
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5.10 Cheltuieli eligibile și plafoane aplicabile 

Cheltuielile considerate eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt cele care 

intră în categoriile de cheltuieli eligibile stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârea 

Guvernului nr. 399/2015  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European 

și Fondul de Coeziune 2014-2020, și anume: 

a) cheltuieli directe cu personalul implicat exclusiv în activitățile generatoare de indicatori si 

rezultate, strict legate de obiectivul proiectului;  

b) cheltuieli indirecte cu personalul implicat în activitățile administrative, de management și 

auxiliare, care nu pot fi atribuite direct și exclusiv proiectului; 

c) cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna; 

d) cheltuieli pentru derularea proiectului;  

e) cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizare);  

f) taxe;  

g) taxe pentru înființarea;  

h) cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului; 

i) polițele obligatorii de răspundere civilă încheiate pentru echipamentele și autovehiculele 

utilizate exclusiv în scopul proiectului; 

j) cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație;  

k)  cheltuieli de informare și publicitate; 

l) cheltuieli de tip FEDR. 

Detalii privind tipurile de cheltuieli eligibile și plafoanele aplicabile anumitor tipuri de 

cheltuieli sunt evidențiate în Ghidul Solicitantului Condiții Generale.  

 

Lista indicativă a cheltuielilor eligibile  

1. Taxe pentru înființarea GAL  

1.1 Cheltuieli cu salariile personalului implicat  

1.1.1 Salarii  

1.1.2 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi si angajatori) 

1.2 Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna  
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1.2.1 Transport persoane  

1.2.2 Transport materiale si echipamente 

1.2.3 Cazare  

          1.2.4 Diurnă  

1.3 Materiale consumabile și materii prime aferente implementării proiectului 

1.4 Utilităţi aferente funcționării GAL 

5.1 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării  

        5.2 Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente 

funcționării 

1.5 Arhivare documente aferente funcționării  

1.6 Amortizare active aferente funcționării 

1.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării  

1.8 Conectare la reţele informatice aferente funcționării  

1.9 Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării  

1.10 Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării  

2.Cheltuieli pentru derularea proiectului 

2.1 Prelucrare date 

2.2 Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 

2.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în 

format tipărit şi/sau electronic 

2.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare 

2.5 Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate) 

2.5.1   Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu 

are expertiza necesară; 

2.5.1 Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori economici 

(inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii: 

a) organizarea de evenimente, 

b) pachete complete conţinând transport, cazarea si/sau hrana 

personalului structurilor de economie sociala, 

c) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, 

d) editarea si tipărirea de materialele publicitare. 

2.6 Taxe 

2.6.1 Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie 

2.7 Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului 
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2.7.1 Închiriere (locaţii, bunuri). 

2.7.2 Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing.9 

 

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru închirieri și 

leasing, vă rugăm să aveți în vedere și plafoanele stabilite prin Ghidul solicitantului Condiții 

generale. 

 

Pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, decontarea se va realiza pe bază de costuri 

reale. 

Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordată într-un procent maximum de 10% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului.  

Valoarea cheltuielilor indirecte va fi acordată într-un  procent maximum de 15% din valoarea 

totală a costurilor directe eligibile, așa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, 

mai puțin cheltuielile de tip FEDR. 

 

 

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea valorilor exprimate în Euro este cursul Inforeuro 

aferent lunii …………………………………. 2015.  

ATENŢIE:  Bugetul  proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei. 

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 sociale10. 

POCU promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, eventual implementa la 

scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale cu 

                                                      
9
 Se decontează doar leasingul operațional. 

10
 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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atât mai mult cu cât AP 5 sprijină inițiativele în domeniul incluziunii sociale și a combaterii 

sărăcie pentru comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

În contextul prezentei cereri de propuneri de proiecte, temele de inovare socială ar 

putea implica (exemple):  

� 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,  

� identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor 

identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte 

SM;  

� metode inovative de implicare activă a membrilor comunității la 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 sunt acordate 2 puncte suplimentarea.   

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.  
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Contribuția proiectului la temele orizontale este un criteriu de eligibilitate conform 

Metodologiei de evaluare și selecție aplicabilă proiectelor depuse în cadrul POCU 2014-2020. 

 Dezvoltarea durabilă se referă la vizarea obiectivului de sprijinire a tranziției către o economie 

bazată pe emisii scăzute de carbon sau a măsurilor care includ aspecte legate de locuri de 

muncă verzi. Dezvoltarea durabilă reprezintă totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare 

socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele 

sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. 

Fără a se limita la acestea, în procesul de selecție sunt acordate 2 puncte 

suplimentarea  proiectelor care includ sesiuni de promovare și educare cu privire la aceste 

principii în etape diferite ale proiectului sau 2 puncte suplimentarea  proiectelor care dezvoltă 

parteneriate cu entități care își declară și confirmă angajamentul cu privire la implementarea 

acestora. 

Egalitatea de șanse, non-discriminarea. Egalitatea între femei și bărbați. Tema vizează 

promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă, gen sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de 

orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. 

Fără a se limita doar la acestea, în procesul de selecție este acordat 1 punct 

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. 



 

Anexa 1:  Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității  

A1. Criterii de verificare  a conformității administrative  

 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de 
către sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

1. 
Cererea de finanțare respectă formatul 
solicitat și conține toate anexele solicitate. 

• Cererea de finanțare respectă 
formatul standard din Ghidul 
Solicitantului și este însoțită de toate 
anexele solicitate.  

• Totodată se verifică existența 
acordului de parteneriat, în situația 
în care proiectul se implementează 
în parteneriat, care trebuie să 
respecte formatul indicat prin Ghidul 
Solicitantului și să fie asumat de 
reprezentanții legali ai partenerilor.  

 

2. 
Cererea de finanțare este semnată de către 
reprezentantul legal? 

• Se verifică dacă persoana care a 
semnat cererea de finanțare este 
aceeași cu reprezentantul legal sau 
împuternicitul acestuia. 

 

 

 



 

A2. Criterii de verificare  a eligibilității 

 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de c ătre 
sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor   

A1 

Solicitantul și Partenerii săi (dacă e 
cazul) fac parte din categoria de 
beneficiari eligibili și îndeplinesc 
condițiile stabilite în Ghidul 
Solicitantului? 

• Solicitantul și partenerii trebuie să facă 
parte din categoriile de beneficiari eligibili 
menţionate în Ghidul Solicitantului. 

• Solicitantul a implementat cel putin  1 
proiect cu finantare nerambursabila si 
fiecare partener are experienta in 
implementarea a cel putin 1 proiect cu 
finantare nerambursabila si/sau are 
experienta de cel putin 6 luni in domeniul  
activitatilor proiectului. 

• Parteneriatul are capacitate financiară: 
valoarea finanțării nerambursabile care 
poate fi accesată de fiecare organizație (în 
funcție de tipul acesteia) din cadrul 
parteneriatului nu depășește valoarea 
maximă (conform algoritmului prezentat în 
Ghidul Solicitantului Condiții Generale).  

• Selecţia partenerului/partenerilor s-a 
realizat cu respectarea legislaţiei 
europene şi naţionale.Parteneriatul 
demonstrează capacitate operaţională, 
prin existenţa resurselor, în structura şi 
volumul necesare. 

• Parteneriatul demonstrează capacitate 
financiară: dispune de resursele 
financiare necesare, din surse proprii sau 
atrase, corespunzător graficelor de plăţi 
prevăzute în proiect. 

• In cazul  parteneriatului cu un furnizor, 
acesta din urmă trebuie sa dispună de 
resurse necesare desfăşurării activităţii 
din proiect pentru care este autorizat. Ȋn 
această situaţie, solicitantul nu are voie 
să subcontracteze activităţi pe care le 
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 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de c ătre 
sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

• Este prezentată motivarea selectării și rolul 
concret al fiecărui parteneri / fiecărui tip de 
parteneri. 

• Fiecare dintre parteneri, acolo unde este 
cazul, este implicat în cel puţin o  activitate 
relevantă. Prin activitate relevantă se 
înţelege aceea activitate care contribuie în 
mod direct la atingerea indicatorilor (de exp: 
formare profesională, informare și consiliere 
profesională, a doua șansă, incluziune 
socială, măsuri pentru ocupare, educație 
preuniversitară/universitară, economie 
socială). Partenerii naţionali şi transnaţionali 
trebuie să contribuie financiar la realizarea 
proiectului. 

prestează membrii parteneriatului. 

• Activităţile de subcontractare se 
realizează numai de către solicitantul de 
finanţare, nu şi de partenerul acestuia11. 

B. Eligibilitatea proiectului   

B1 
Proiectul propus spre finanțare 
(activitățile proiectului, cu aceleaşi 

• Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în 
cererea de finanţare.  

 

                                                        
11 Ȋn cazul în care legislaţia specifică din statele membre UE, de provenienţă a partenerilor transnaţionali, nu consideră ca fiind subcontractate cheltuielile 

aferente experţilor care, în baza formei de angajare, sunt obligaţi să emită factură către patenerul transnaţional, aceste cheltuieli nu intră sub incidenţa 
acestui subcriteriu. Ȋn această situaţie, menţionarea în cererea de finanţare a referinţelor legislative aplicabile experţilor partenerului transnaţional se va 
face conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului. 
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 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de c ătre 
sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

rezultate, pentru aceiaşi membri ai 
grupului ţintă) a mai beneficiat de sprijin 
financiar din fonduri nerambursabile 
(dublă finanțare)?12  

B2 

Proiectul propus spre finanțare nu este 
încheiat în mod fizic sau implementat 
integral înainte de depunerea cererii de 
finanțare la autoritatea de management, 
indiferent dacă toate plățile aferente au 
fost efectuate de către beneficiar (art. 
65, alin (6) din Reg. 1303/2013)?  

• Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în 
cererea de finanţare (în vederea respectării 
dispozițiilor art. 65 alin. (6) din Reg. CE nr. 
1303/2013 privind eligibilitatea cheltuielilor). 
Ulterior, dacă a bifat și DEMARAT, se 
verifică dacă a precizat că a respectat 
legislația relevantă aplicabilă proiectului, 
conform art.125, alin 3, lit. (e) din Reg. CE 
nr. 1303/2013. 

 

B3 
Proiectul se încadrează în programul 
operațional, conform specificului de 
finanțare stabilit în Ghidul Solicitantului?  

• Se verifică dacă solicitantul a încadrat 
proiectul în axa prioritară, prioritatea de 
investiţii, obiectivul specific, indicatorii de 
realizare imediată şi de rezultat și tipurile de 
măsurile, conform POCU şi Ghidului 
Solicitantului. 

 

                                                        
12 Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru măsuri 
similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile. Ȋn cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi reziliat, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
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 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de c ătre 
sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

B4 Grupul țintă este eligibil?  
• Grupul țintă al proiectului  trebuie să se 

încadreze în categoriile eligibile menționate 
în Ghidul Solicitantului. 

 

B5 

Valoarea proiectului, contribuția 
financiară solicitată, valoarea 
subcontractării și durata acestuia se 
încadrează în limitele stabilite în Ghidul 
Solicitantului?  

• Valoarea totală a proiectului, valoarea 
asistenței financiare nerambursabile 
solicitate  și durata de implementare a 
proiectului  trebuie să se înscrie în limitele 
stabilite în Ghidul Solicitantului. 

• Pentru valoarea subcontractării poate fi 
stabilită o limită maximă în Ghidul 
Solicitantului. 

 

 Durata proiectului 

• Durata de implementare a proiectului nu 
depăşeşte 3 ani, pentru proiectele depuse 
prin mecanismul competitiv. 

• Proiectele depuse  în cadrul mecanismului 
non-competitiv nu au o durată maximă 
obligatorie, dar nu pot depăşi perioada de 
implementare a programului.  

 

B6 
Cheltuielile prevăzute respectă 
prevederile legale privind eligibilitatea, 
inclusiv limitarea cheltuielilor de tip 

• Cheltuielile prevăzute la capitolul de 
cheltuieli eligibile trebuie să fie conforme cu 
cele prevăzute în Ghidul Solicitantului. 
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 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de c ătre 
sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

FEDR la maximum prevăzut în Ghidul 
Solicitantului?  

• Cheltuielile de tip FEDR trebuie să se 
încadreze în limita prevăzută în Ghidul 
Solicitantului. 

B7 
Costurile eligibile pentru obţinerea unei 
unităţi de indicator ţintă se încadrează în 
limita prevăzută în Ghidul Solicitantului?  

• Valoarea costurilor eligibile ale proiectului 
pentru obţinerea unei unităţi din idicatorii 
ţintă specificaţi în Ghidul Solicitantului nu va 
depăşi nivelul maxim specificat al costurilor 
menţinate în ghid, ţinȃnd cont de specificul 
fiecărui tip de intervenţie.  

 

B8 
Bugetul proiectului respectă rata de 
cofinanţare? 

• Bugetul respectă rata de cofinanţare (FSE, 
buget național și contribuție proprie). 

 

B9 
Proiectul cuprinde cel puțin activitățile 
obligatorii?  

• Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin 
activitățile obligatorii, prevăzute în Ghidul 
Solicitantului. 

 

B10 

Echipa de management a proiectului 
respectă componența obligatorie şi 
bugetul maxim stabilit pentru această 
categorie de costuri prin Ghidul 
Solicitantului?  

• Proiectul trebuie să cuprindă, conform 
Ghidului Solicitantului, cele 3 poziții de 
management impuse pentru echipa de 
management a proiectului. 

• Bugetul alocat echipei de management a 
proiectului respectă limita maximă stabilită 
conform Ghidul Solicitantului. 
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 Criterii  
Subcriterii prelucrate automat de c ătre 
sistemul informatic  

Subcriterii procesate de evaluatori  

B11 
Proiectul cuprinde măsurile minime de 
informare și publicitate? 

• Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul 
activității de informare și publicitate, 
măsurile minime  prevăzute în Ghidul 
Solicitantului. 

 

B12 

Proiectul cuprinde modul în care sunt 
respectate temele orizontale ale UE 
(dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, 
nediscriminare, cooperare trans- 
naţională)? 

 

• Modalitatea de implementare a proiectului 
trebuie sa asigure aplicarea principiilor 
orizontale, conform specificațiilor din 
Ghidul Solicitantului. 

B13 
Proiectul cuprinde modul în care sunt 
respectate temele secundare ale UE 
(utilizare TIC, inovare socială)? 

 

• Modalitatea de implementare a proiectului 
trebuie sa asigure aplicarea temelor 
secundare, conform specificațiilor din 
Ghidul Solicitantului. 

 

 

Notă: Ȋn cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii  nu poate fi prelucrat de sistem,  el va fi evaluat  de către echipa de evaluare. 
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Anexa 2: Criterii de selecție 

 

Nr. 
crt.  

Criterii de selec ţie Explica ţii  Punctaj  

1 RELEVANŢĂ – măsura în care proiectul contribuie la 
realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante 
şi la soluționarea nevoilor specifice ale grupului ţintă. 

Dacă scorul ob ținut la acest criteriu nu este de minimum 20 
puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuar e şi va fi 
declarat respins, în situa ția în care nu se consider ă 
necesar ă solicitarea de clarific ări.  

Max. 30 

Min. 20 

1.1 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din 
documentele strategice relevante pentru proiect13. 

- Proiectul se încadrează în strategiile aferente domeniului, 
existente la nivel comunitar, național, regional, local, 
instituțional, după caz prin obiectivele, activităţile şi 
rezultatele propuse. 

6 

1.2 

Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relaţie cu 
analiza de nevoi şi resursele din cadrul proiectului 

- Natura şi dimensiunea grupului ţintă ţin cont de natura şi 
complexitatea activităţilor implementate şi de resursele puse 
la dispoziție prin proiect (acesta trebuie compus doar din 
persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile 
proiectului) 

- Categoriile de grupul ţintă sunt clar delimitate şi identificate 

6 

                                                        
13 Documente strategice prevăzute în Ghidul Solicitantului. 
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Nr. 
crt.  

Criterii de selec ţie Explica ţii  Punctaj  

din perspectiva geografică şi a nevoilor 

1.3 Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate 
prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice 
proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face 
referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi 
realizată de solicitant) 

- Nevoile grupului ţintă vizat prin proiect sunt identificate de 
către solicitant pe baza unei analize proprii, avȃnd ca surse 
alte studii, date statistice şi/sau cercetarea proprie 

- Proiectul prezintă detaliat metodologia şi rezultatele analizei, 
informațiile oferite fiind credibile 

7 

1.4 Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea 
temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform 
specificaţiilor din Ghidului Solicitantului (dezvoltare 
durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare, cooperare 
transnaţională - acolo unde este cazul)  

- Este prezentată în proiect modalitatea în care sunt 
respectate temele orizontale ale UE, specificate în Ghidul 
Solicitantului pentru domeniul respectiv  

3 

1.5 Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea 
temelor secundare din POCU 2014-2020, conform 
specificaţiilor din Ghidului Solicitantului (utilizare TIC, 
inovare socială) 

- Este prezentată în proiect modalitatea în care sunt 
respectate temele secundare ale UE, specificate în Ghidul 
Solicitantului pentru domeniul respectiv 

3 

1.6 
Descrierea clară a partenerilor, a rolului acestora, a utilității 
şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului 
în raport cu nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu 
obiectivele proiectului 

- Este descrisă experienţa solicitantului şi a partenerilor, 
implicarea acestora în proiect şi sunt prezentate resursele 
materiale şi umane pe care le are fiecare la dispoziţie pentru 
implementarea proiectului 

- Activitatea partenerului este strict legata de activitățile pe 

5 
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Nr. 
crt.  

Criterii de selec ţie Explica ţii  Punctaj  

care le va implementa 

- Implicarea partenerului în proiect aduce plus-valoare, 
maximizând rezultatele proiectului şi calitatea acestora 

2 
EFICACITATE  – măsura în care rezultatele proiectului 
contribuie la atingerea obiectivelor propuse 

Dacă scorul ob ţinut la acest criteriu nu este de minimum 20 
puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuar e şi va fi 
declarat respins, în situa ţia în care nu se consider ă 
necesar ă solicitarea de clarific ări.  

Max. 30 

Min. 20 

2.1 

Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activităţilor 
proiectului, ţintele sunt realiste (cuantificate corect) şi 
conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului 

- Există corelaţie între activităţi, realizările imediate (natură şi 
ţinte) şi grupul ţintă (natură şi dimensiune) 

- Activităţile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la 
atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi prin 
proiect, avȃnd în vedere resursele financiare, umane şi 
materiale ale proiectului 

- Ţintele propuse sunt stabilite în funcţie de tipul activităţilor, 
graficul de planificare a activităţilor, resursele prevăzute, 
natura rezultatelor  

7 

2.2 

Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu obiectivele proiectului 
şi conduc la îndeplinirea obiectivelor de program 

- Există corelaţie între realizările imediate, rezultate (natură şi 
ţinte) şi obiectivele de program 

- Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de 
program aferente domeniului respectiv 

7 
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Nr. 
crt.  

Criterii de selec ţie Explica ţii  Punctaj  

2.3 Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și 
proiectul justifică de ce sunt abordate anumite categorii 
specifice de persoane care fac parte din grupul țintă (în 
cazul în care această condiție este aplicabilă în contextul 
Ghidului Solicitantului) 

- Se oferă detalii privind modalitatea de identificare şi implicare 
a membrilor grupului ţintă în activităţile proiectului 
(asigurarea prezenţei numărului de membri propus, ca de 
exemplu prezenţa la sesiuni de instruire)   

5 

2.4 

Proiectul prezintă valoare adăugată 

- Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii 
grupului ţintă le primesc exclusiv ca urmare a implementării 
proiectului 

- Impactul estimat asupra grupului țintă şi asupra domeniului 
este realist 

5 

2.5 Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în 
raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura 
atingerea rezultatelor vizate 

- Modalitatea de realizare a monitorizării interne a activităţilor 
proiectului poate constitui o garanţie a atingerii rezultatelor 
propuse 

3 

2.6 

În proiect sunt identificate supozițiile și riscurile care pot 
afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un 
plan de gestionare a acestora 

- Sunt descrise premisele în care proiectul poate fi 
implementat cu succes, precum şi riscurile şi impactul 
acestora asupra desfăşurării proiectului şi a atingerii 
indicatorilor propuşi 

- Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariţiei riscurior şi 
de atenuare a efectelor acestora în cazul apariţiei 

- Se va ţine cont de realismul descrierii riscurilor şi a eficienţei 
măsurilor de prevenţie şi de minimizare a efectelor (nu se va 

3 
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acorda prioritate numărului riscurilor identificate) 

3 EFICIENŢĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea 
optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în 
termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul 
implementării activităților proiectului în vederea atingerii 
rezultatelor propuse 

Dacă scorul ob ţinut la acest criteriu nu este de minimum 15 
puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuar e şi va fi 
declarat respins, în situa ţia în care nu se consider ă 
necesar ă solicitarea de clarific ări.  

Max. 25 

Min. 20 

3.1 Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul 
pieței, fundamentate printr-o analiză realizată de 
solicitant.14 

- Este prezentată o analiză a costurilor de pe piaţă pentru 
servicii/bunuri similare  

5 

3.2 

Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu  
activitățile propuse și rezultatele așteptate.15 

- Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul 
alocat acestora; 

- Este justificată alegerea opţiunilor tehnice în raport cu 
activităţile, rezultatele şi resursele existente, precum şi 
nivelurile aferente ale costurilor estimate; 

- Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv în beneficiul 
managementului/administrării proiectului. 

6 

3.3 Resursele umane (număr persoane, experiența 
profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) 

- Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt 
justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, 

4 

                                                        
14 Acest criteriu nu se aplică acelor operaţiuni care au prevăzute plafoane de costuri 
15 Idem 
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sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele 
așteptate. 

chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se 
apelează la externalizare; 

- Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport 
cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele 
estimate; 

- Implicarea în proiect a tuturor membrilor echipei este 
adecvată realizărilor propuse şi planificării activităţilor 
(activitatea membrilor echipei de proiect este eficientă) 

3.4 

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi 
dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele 
așteptate. 

- Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și 
parteneri (dacă este cazul) sunt utile pentru buna 
implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace 
de transport etc.);  

- Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi 
achiziționate din bugetul proiectului este justificată și 
contribuie la buna implementare a acestuia (sedii, 
echipamente IT, mijloace de transport etc.). 

4 

3.5 

Planificarea activităților proiectului este raţională în raport 
cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate. 

- Planificarea activităţilor se face în funcţie de natura acestora, 
succesiunea lor este logică;  

- Termenele de realizare ţin cont de durata de obţinere a 
rezultatelor şi de resursele puse la dispoziţie prin proiect 

4 
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3.6 
Resursele care vor fi sub-contractate sunt justificate în 
raport cu activitățile şi cu rezultatele proiectului. 

- Este justificată nevoia de subcontractare, în relaţie cu 
activităţile proiectului şi cu resursele existente la solicitant şi 
la partener, dacă este cazul. 

2 

4 
SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură 
continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor 
obținute după încetarea sursei de finanţare 

Dacă scorul ob ţinut la acest criteriu nu este de minimum 10 
puncte, proiectul nu va mai fi evaluat în continuar e şi va fi 
declarat respins, în situa ţia în care nu se consider ă 
necesar ă solicitarea de clarific ări.  

Max. 15 

Min. 10 

4.1 

Proiectul include activități în timpul implementării care duc 
la  valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea 
acestuia.  

 

- Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, 
acţiuni/activităţi care duc la sustenabilitatea proiectului (de 
exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor 
factori interesaţi, alocarea în bugetul viitor a unei sume 
pentru continuarea activităţii, valorificarea rezultatelor printr-
un alt proiect/alte activităţi, demararea unor activităţi care să 
continue proiectul prezent etc.); 

- Planul de implementare al proiectului include etapele de 
validare / avizare / aprobare a rezultatelor imediate de către 
stakeholderi, ca premisă a asigurării sustenabilității. 

8 

4.2 
Proiectul include activități în timpul implementării care duc 
la  transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup 
țintă/ alt sector etc.  

- Diseminarea rezultatelor către alte entităţi (de exemplu 
metodologii, materiale de instruire, curricula etc.); 

- Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/proiecte 
ulterioare; 

7 
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- Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării 
acestuia -sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional, 
sectorial, național). 

 


