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Finanțare. Fonduri de preaderare

PHARE în România - alocat în proporţie de 70% pentru investiţii  şi de 30% pentru construcţie 
instituţională. 

“construcţie instituţională” - procesul de sprijinire a ţărilor candidate de a-şi dezvolta 
structurile, strategiile, resursele umane şi managementul necesare dobândirii capacităţii de a 
pune în aplicare o legislaţie armonizată cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene. 

Coordonat de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrarii



Finanțare. Fonduri de preaderare
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Sectorul asistență socială și fondurile de preaderare
Reformarea sistemului de asistență socială:

• Apariția primei Legi cadru a asistenței sociale (2001);

• Serviciile de asistență socială trec în responsabilitatea autorităților locale;

• Direcţia de Protecţia Copilului şi serviciile publice de asistenţă socială - department unic la
nivel judeţean - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

• Restructurarea instituțiilor rezidențiale de capacitate mare;

• Identificarea unor forme de suport pentru menținerea în familie/comunitate a persoanelor cu
handicap (alocație/asistent personal), copiilor (plasament familial);



Proiecte – PHARE în domeniul asistenței sociale

1. Programul PHARE 2005 coeziune economică și socială – măsuri de incluziune socială 

Autoritate contractantă: MMFES;

Obiective: 

(1) facilitarea accesului grupurilor țintă pe piața muncii prin dezvoltarea măsurilor active;

(2) dezvoltarea competențelor și sprijinirea grupurilor dezavantajate pentru inserția pe piața 
muncii;

Suma: 8,67 milioane euro (6,50 mil euro –fonduri PHARE, 2,17 mil euro BS);

Beneficiari: persoane juridice -agenţii de formare profesională, universităţi, sindicate etc. (autorizati 
pentru formare);

Activități: formare profesională pentru persoane aparținând grupului țintă (persoane cu handicap , 
tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de protecţia copilului , 
minoritatea romă).



Proiecte – PHARE în domeniul asistenței sociale

2. Programul PHARE 2006 coeziune economică și socială - servicii sociale

Autoritate contractantă: MMFES;

Obiective: 

(1) dezvoltarea serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile şi dezvoltrea resurselor umane;

(2) realizarea de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile 
guvernamentale care activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale.

Suma: 7 milioane euro (5,25 mil euro –fonduri PHARE, 1,75 mil euro BS);

Beneficiari: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau orice alta structura 
care au compartimente / unităţi de asistenţă socială (acreditati);

Activități: dezvoltarea serviciilor sociale primare si a celor integrate/specializate;



Fondurile Structurale și de Coeziune pentru 
România
PERIOADA 2007-2013



Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează 
pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii 
economice şi sociale.



Fondul European de 
Dezvoltare Regională

• Sprijin pentru IMM-
uri, infrastructura de 
transport, mediu, 
energie, educație, 
sănătate, turism, 
cercetare-
dezvoltare, 
cooperare teritorială

Fondul Social 
European

• Educație si formare 
profesională, 
adaptabilitatea 
forței de munca și a 
întreprinderilor, 
incluziunea socială, 
creșterea eficienței 
administrative

Fondul de Coeziune

• Infrastructura mare 
de transport și 
mediu

Fondurile structurale și de coeziune pentru România



Fondul Social European (FSE)

Sprijină: 

(1) investițiile în capital uman;

(2) dezvoltarea și formarea profesională a resurselor umane

în acord cu Strategia Europeană pentru Ocuparea revizuită

Contribuie la: 

(1) îmbunătăţirea coeziunii economice sociale prin 
îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare în realizarea 
acestui obiectiv;

FSE susţine politicile statelor membre de realizare a ocupării 
depline şi creşterea productivităţii şi calităţii muncii.



Fondurile Structurale în România 2007 - 2013

Linii Directoare strategice privind coeziunea ale UE propuse CE

Planul Național de Dezvoltare (propus de Ministerul Finanțelor 
Publice)

Cadrul Național Strategic de Referință (Ministerul Finanțelor Publice)

Programele Operaționale

Negocieri cu Comisia Europeană

Adoptarea de către Comisia Europeană



PHARE & CES

(coresp. ISPA)

Planul Național de Dezvoltare 2007 
- 2013 



ProgramulOperaţional (PO)

Perioada de programare a acoprit 1 ian. 2007 - 31 dec. 2013;

Realizat de SM sau de autorităţile desemnate de SM;

Se depune cu Cadru Strategic Național de Referință (CNSR); Comisia Europeană(CE) evaluează PO şi în 
termen de 2 luni poate cere SM să-l revizuiască;

PO poate fi reexaminat şi modificat în următoarele cazuri:

• schimbări socio-economice majore;

• schimbări la nivelul priorităţilor UE, naţionale, regionale;

• dificultăţi de implementare.

CE va adopta o decizie de revizuire în termen de maxim 3 luni de la primirea solicitării 

PO primeşte finanţare dintr-un singur Fond;

FEDER şi FSE pot finanţa, complementar, în limita a 10% din fiecare axă prioritară, acţiuni care intră în sfera 
de acoperire a celuilalt fond, cu condiţia să fie absolut necesare pentru implementare;





Structura instituțională – autorități de management



POS Dezvoltarea.ResurselorUmane

Axa prioritară 1: Educaţie şi training în sprijinul creşterii şi dezvoltării unei societăţi bazate pe 
cunoaştere (FSE);

Axa prioritară 2: Relaţionarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii (FSE);

Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii muncitorilor şi a întreprinderilor (FSE);

Axa prioritară 4: Modernizarea Serviciului public de angajare (FSE);

Axa prioritară 5: Promovarea unor măsuri active de angajare (FSE);

Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale (FSE);

Axa prioritară 7: Asistenţă tehnică (FSE);



Structura instituțională pt gestionarea fondurilor europene



PO Dezvoltarea. Capacitătii Administrative

Axa prioritară 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de 
politici publice;

Axa prioritară 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul de descentralizare;

Axa prioritară 3: Asistenta tehnica;

Axa speciala pentru descentralizare cu 3 sectorare prioritare: 

• sănătatea

• educaţia (pre-universitară)

• asistenţa socială



Sectorul asistență socială și fondurile structurale

 Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale comunitare ( centre de zi, de consiliere);

 Dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu;

 Extinderea componentei de asistenţă socială în cadrul unor instituţii precum şcoala, spitalele, 

poliţia, alte servicii publice;

 Profesionalizarea personalului din sistem;

 Dezvoltarea parteneriatului public-privat;



MMPSPVși utilizarea fondurilor europene

◦ Beneficiar (Implementare și administrare proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile care a 
suferit o serie de transformări în timp având diverse denumiri – Direcție în cadrul 
Direcției/compartiment de asistență socială și incluziune, în prezent se afla în componenta Direcției 
Generale Economice);

◦ Autoritate de Management;

◦ Autoritate de implementare pentru asistenţa financiară acordată de Uniunea Europeană (unităţi care 
funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat, au organizare la nivel de Direcție: Unitate de 
management a proiectului (UMP)/ Unitate de implementare a proiectului (UIP);



Structura instituționala Autoritateade Management POSDRU

Rolul AMPOSDRU – managementul fondurilor europene ( Fondului Social European) în domeniul
resurselor umane;



Serviciul antifraudă și control Compartiment Unitatea de 
Implementare a Proiectelor

Compartiment ex-ante Compartiment 
monitorizare
proiecte sistemice

depistarea neregulilor/si fraudelor
în folosirea fondurilor

responsabil pentru proiectele în care 
AMPOSDTRU este beneficiar ( Axa 7-
Asistență tehnică)

Verificarea proiectelor aprobate, 
înainte de semnarea
contractului

Verificare proiecte în 
implementare

Serviciul informare, 
Coomunicare și Evaluare

Serviciul plăți, financiar și 
recuperare creante bugetare

Direcția selecție și 
contractare

Compartiment 
funcții delegate

comunica prin diverse mijloace cu 
beneficiarii ( conferințe, help-desk, 
pagina web speciala) și evaluează
programul operațional

se platesc cererile de prefinanțare, cereri
de plata ți rambursare, rambursare TVA, 
recuperare creante in urma procesului
verbal de constatare a neregulilor

elaboreaza Ghidul solicitantului, 
lanseaza cererile de 
proiecte(CALL-uri), evaluarea
proiectelor

Pentru proiectele mai
mici pentru care s-a 
delegat
responsabilitatea OIR

Compartiment juridic Compartiment metodologie și  
raportare

Serviciul verificare 
operațiuni

Compartiment 
monitorizare 
proiecte sistemice

asigura legalitatea actelor si ofera
asistenta juridica

raporteaza la Comisia Europeana, 
elaboreaza indicatorii din aferenti
proiectelor

Intocmesc declarația lunara de 
cheltuieli

Monitorizare proiecte
strategice

Structura instituțională Autoritatea de Management POSDRU



Fonduri și oameni în AMPOSDRU

Organigrama AMPOSDRU cuprinde un număr de 71 de angajați;

Cadrul instituțional mai cuprinde:

• 8 organisme intermediare la nivel regional (cate unul în fiecare regiune de dezvoltare);

• organismul intermediar Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

• organismul intermediar Ministerul Educației și Cercetării Științifice;

• organismul intermediar CNDIPT ;



Alocare financiară

Finanțare comunitară = 3.684.147.618 euro 

Finanțare publică națională = 651.225 .177 euro

Pentru perioada de programare 2007 -2013 Romania au fost alocate următoarele sume din FSE:

Total alocare FSE 4.335.372.795 euro



Personal AMPOSDRU (1)

Manageri 
publici

Consilieri 
pt afaceri 
europene

Funcționar
i publici

Categoriile de angajați ai AMPOSDRU:



Personal AMPOSDRU (2)

Manager 
public

Managerii publici au fost formati prin aplicarea programului 
Young Professional Scheme (YPS) derulat cu spijinul UE;

Programul YPS a prevazut formarea de manageri prin 
programe de training in institutii publice din statele 
membre UE;

Managerii astfel formati au fost incadrati in pozitii de 
management din institutiile publice din Romania; 



Personal AMPOSDRU (3)

Consilieri pt 
afaceri 
Europene 
(CAE)

Persoane cu studii în statele membre UE care să fie 
încadrati în institutiile publice din România;

Rolul CAE a fost de a ajuta în derularea negocierilor 
capitolelor de aderare la UE;

După aderare, CAE a sprijinit integrarea în Uniunea 
Europeană;



Personal AMPOSDRU (4)

Personalul 
angajat 
AMPOSDRU

La momentul înființării AMPOSDRU personalul a fost selectat pe baza de concurs și prin detașare de 
la alte instituții (în special Ministerul Muncii);

Persoanele angajate în cadrul AMPOSDRU la momentul înființării trebuiau să îndeplinească condiția 
de a fi lucrat în domeniul gestionării fondurilor de preaderare (fonduri PHARE);

Pe parcursul derulării perioadei de programare a fondurilor comunitare 2007 -2013 având în vedere 
fluctuația mare de personal, la nivelul AMPOSDRU s-a luat decizia organizării de sesiuni de training 
pentru angajați;

In cazul organizării de concursuri de angajare pentru completarea structurii AMPOSDRU o cerința 
esențială este ca respectivul candidat să fi lucrat în domeniul gestionarii fondurilor europene;

În vederea măririi ratei de absorbție a fondurilor europene, personalul care lucrează în AMPOSDRU, 
cu excepția consilierilor pentru afaceri europene – personal contractual, pe langa salariu beneficiază 
de un bonus de până la 75% din salariu în funcție de performanțe.



Implementarea unui proiect – de la idee la 
rezultat



Pași în scrierea cererii de finanțare

A.  AM elaboreaza draftul pentru Ghidul solicitantului , 
tintit pe un DMI

• Publică draftul ghidului pe site-ul propriu;

• Solicită idei de la potențiali beneficiari pentru îmbunătățirea ghidului;

• Se publică ghidul în forma finală și se lansează cererea de propuneri de proiecte (CALL);

• În urma lansării CALL potențialii beneficiari depun proiecte;

Alocarea financiară din FSE este împărțită pe axe prioritare și DMI;



Pași în scrierea cererii de finanțare

Proiectele depuse de potențialii 
beneficiari sunt evaluate în faza A 
(cele declarate eligibile) și faza B 
(cele finanțate și cele din lista de 
rezervă)

Se semneaza contractul de 
finanțare de către beneficiar și  
reprezentanții  AM

În contract sunt prevăzute
drepturi și obligații pentru fiecare
dintre părți

Echipa de proiect (formată cel
puțin din manager de proiect, 
responsabil financiar, consilier
juridic) este responsabilă de 
implementarea proiectului



Pași în scrierea cererii de finanțare

Beneficiarul poate
solicita acordarea
prefinanțării, ulterior 
depune cerere de plată, 
cerere de rambursare

Beneficiarul poate 
solicita acordarea 
prefinanțării, ulterior 
depune cerere de plata, 
cerere de rambursare

Ulterior sumele se 
rambursează după
transmiterea
documentelor spre
verificare de la AM la 
ACP și aprobarea lor de 
către Comisia
Europeană;

Dupa efectuarea plății 
către beneficiar se 
realizează controlul de 
către reprezentanții 
Autorității de Audit 
(parteneri în procesul
corect de gestionare a 
fondurilor europene);



Pași în scrierea cererii de finanțare

În cadrul proiectului,
achizițiile publice se 
realizează conform 

prevederilor legale în 
domeniu (OUG 34/2006);

Beneficiarul (MMFPSPV) 
lansează invitatia de 

participare la achiziție
împreuna cu documentația
de atribuire și formularele

specifice;



Lecții învățate

• Fondurile Structurale pot ajuta în satisfacerea nevoilor identificate
care nu au putut fi finanțate din cauza constrângerilor bugetare;

• Necesitatea dezvoltării structurilor responsabile de gestionarea
fondurilor europene;

• Atragerea personalului cu experiență în gestionarea fondurilor
europene;

• Păstrarea personalului cu expertiză din AMPOSDRU;



Lecții învățate

• Dispersarea finanțării pe proiecte cu valoare mică, în dauna proiectelor
integrate cu valoare bugetară mare care ar putea sa producă un impact major 
în domeniu/comunitate;

• S-a dorit ca utilizarea PODCA să aibă impact major și sistemic în dezvoltarea
capacității administrative însa rezultatele au fost discutabile, de aceea
abordarea viitoare - accent pe proiecte strategice cu acoperire mare, fără însă
a exclude finanțarea autorităților locale, izolat.



Programul Operațional Capital Uman
PERIOADA 2014-2020



Măsuri luate pt îmbunătățirea sistemului de management a programelor și creșterea 
gradului de absorbție

Modificarea structurii instituționale a autorităților de management (după 
modelul polonez);

Crearea posibilității de depunere a unor proiecte finanțate multifond 
(intervenție integrată: acces sănătate, educație, locuința -ex: populația romă);

Introducerea conceptului  CLLD (comunity lead local development)- Dezvoltarea 
locala condusa de comunitatile locale (identifiare nevoilor de la nivel local prin 
implicarea Grupului de Actiune Local și propunerea către nivel central);



Situația actuală a structurii instituționale

• În anul 2014 structura instituțională a gestionării fondurilor europene s-a modificat, 4

dintre autoritățile de management fiind preluate de MINISTERUL FONDURILOR

EUROPENE (AM POSDRU, AM POST, AMPOS MEDIU, AMPOS CCE);

• MMFPSPV - organism intermediar regional pentru POSDRU, (instituții în fiecare

dintre cele 8 regiuni);

• În prezent MMFPSPV a propus un nou proiect legislativ privind organizarea;



Perspectiva 2014 - 2020

POSDRU devine POCU (Programul Operaţional Capital Uman);

POCU continuă investițiile realizate prin Fondul Social European din perioada 
2007-2013;

Obiectiv general al POCU -reducerea disparităţile de dezvoltare economică şi 
socială dintre România şi Statele Membre ale UE;

Intervenții integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al 
incluziunii sociale și educaţiei;



Perspectiva 2014 - 2020

Intervenţii propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea obiectivului general stabilit

prin AP 2014-2020, la atingerea țintelor asumate de către România prin Programul Național

de Reformă, precum și la implementarea eficientă a strategiilor relevante din domeniul;

• Măsuri de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili;

• Combaterea sărăciei în rândul copiilor;

• Modernizarea sistemului de asistență socială;

• Sistem de beneficii sociale revizuit;



Evaluare intermediara POSDRU punct de plecarePOCU

Asigurarea unei corelaţii mai bune între formare şi educaţie, pe de o parte, şi nevoile reale
ale pieţei muncii, pe de altă parte şi, în plus, nevoia de a asigura pregătirea absolvenţilor
sistemului de învăţământ pentru viaţa activă/locul de muncă prin intermediul elaborării de 
previziuni privind competenţele cerute pe piaţa muncii la nivel naţional şi local;

Existența unei strategii pe termen meniu și lung privind dezvoltarea capitalului uman din 
România;

Existența unor structuri de sprijin la nivel local care să sprijine dezvoltarea capitalului uman;



Evaluare intermediara POSDRU punct de plecarePOCU

• Elaborarea unei prognoze privind piața muncii care să îndrume investițiile in 
educație și formare;

• Asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a personalului implicat în 
gestionarea fondurilor europene;

• Oferirea de consultanță și îndrumare beneficiarilor în implemnetarea 
proiectelor;



Evaluare intermediara POSDRU punct de plecarePOCU

• Asigurarea de campanii permanente de informare care să informeze
potenţialii solicitanţi şi publicul larg asupra disponibilităţii finanţării, scopurilor
acesteia şi traseelor şi mijloacelor prin care această finanţare poate fi 
accesată;

• Revizuirea cadrului legislativ şi a interacţiunii dintre reglementările UE, 
legislaţia românească şi diferitele reguli şi ghiduri elaborate de către autorităţi
în ceea ce priveşte cheltuielile eligibile de fonduri UE şi FSE, în vederea
simplificării si asigurării coerenţei;



Intervenții propuse

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare, cărora 
le corespund 13 priorități de investiții:

1.Inițiativa locuri de muncă pentru tineri;

2.Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (not in education, employment or 
training);

3. Locuri de muncă pentru toți;

4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei;

5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

6. Educație și competențe;

7. Asitență tehnică;



Proiecte PODCA în domeniul asistenței sociale

Titlu proiect: Modernizarea serviciilor publice de informare și relaționare cu cetățenii, din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Obiective:  îmbunătăţirea furnizării serviciilor de informare și relaţionare oferite cetăţenilor de 
minister reducerea timpului alocat furnizării serviciilor de informare și relaţionare;

Buget: 1,73 milioane euro (1,47mil euro –fonduri nerambursabile, 260 mii euro contributia 
beneficiarului);

Beneficiar: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (Casa 
Naţională de Pensii Publice , în calitate de partener);

Activități: dezvoltarea unei strategii şi a unui manual de comunicare; şi înfiinţarea instituţiei 
purtătorului de cuvânt, infokioskuri pentru facilitarea accesului la informaţiile de interes din 
domeniile de activitate ale MMFPSPV ( o parte dintre activitati);



Proiecte PODCA în domeniul asistenței sociale

Titlu proiect: Îmbunătățirea eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în 
România;

Obiectiv:  îmbunătăţirile de structură şi proces necesare pentru creşterea eficacităţii 
organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România;

Buget: 3,90 milioane euro;

Beneficiar: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - Directa 
Protectia Copilului Fundația SERA, în calitate de partener);

Activități: elaborare de proiecte acte normative, studiu conclusi-evaluarea institutiilor implicate 
in protectia copilului, organizre de conferinte regionale;



Proiecte POSDRU în domeniul asistenței sociale

Titlu proiect: Centre de incluziune socială rurală;

Obiective: calificarea/ recalificarea persoanelor cu dizabilități și a celor de etnie romă, 
implementarea unor campanii de conştientizare în ceea ce priveşte lupta împotriva discriminării 
şi excluziunii sociale;

Buget:1,65 milioane euro;

Beneficiar: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (Federația 
Agricultorilor Fermierul și Asociația GAL Inima Giurgiului- parteneri);

Activități: participarea persoanelor din grupurile vulnerabile la programe de formare 
profesională, de calificare/recalificare, crearea a 4 Centre de Incluziune Socială Rurală, campanii 
de comunicare/informare/promovare care să sensibilizeze si să creeze schimbări de atitudine în 
rândul publicului larg față de grupurile vulnerabile;



Proiecte POSDRU în domeniul asistenței sociale

Titlu proiect: Europa inclusivă - initiative regionale sustenabile;

Obiectiv: creșterea oportunităților de integrare pe piața muncii a persoanelor apartinând
grupurilor vulnerabile;

Buget: 2,11 milioane euro (contributia tuturor partenerilor 181 mii euro);

Beneficiar: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice ( ONG-uri si
DGASPC-sector 6 -parteneri);

Activități: dezvoltare și furnizare a serviciilor de consiliere socială, furnizarea serviciilor de 
acompaniere / îngrijire pentru membrii de familie persoanei dependente,  acțiuni de support 
acordate angajatorilor, comunități locale și factori de decizie prin instrumente specifice în
vederea dezvoltării de oportunități de angajare acordate persoanelor din grupurile vulnerabile;



Proiecte POSDRU în domeniul asistenței sociale

Titlu proiect: Economia socială: model inovator pentru promovarea incluziunii active a 
persoanelor defavorizate;

Obiectiv: dezvoltarea unui sistem unitar eficicent si modern al economiei sociale;

Buget: 3,79 miliane euro;

Beneficiar: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice-
Departamentul Politici familiale, incluziune si asistenta sociala ( parteneri ONG, institutii
publice);

Activități: analiză și cercetare în domeniul ES,dezvoltarea cadrului legislativ, formare și educație, 
dezvoltarea de parteneriate naționale și transnationale, campanii de informare, dezvoltarea de 
înteprinderi sociale pilot;



Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea economiei sociale"

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”;

Prin axa prioritară 6, POS DRU finanteaza operaţiuni având ca finalitate creşterea incluziunii 
sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor 
vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc 
de muncă.

Prin POS DRU sunt finanţate proiecte având ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de 
integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare (populaţia de etnie 
romă, persoane cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a 
copilului, persoane care au suferit o condamnare etc.). 

Totodată, sunt susţinute dezvoltarea serviciilor sociale integrate şi formarea personalului din 
sistemul de asistenţă socială. Sunt promovate măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi şi sunt încurajate iniţiativele transnaţionale în toate domeniile.



Titlul proiectului:Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale 

• Denumire organizaţie
• Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat
• Tipul partenerului
• Regiune/Ţara
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Titlul proiectului:Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale 

Probleme în implementarea proiectului:

“Blocajul POSDRU” ( risc de faliment a intregii Organizatii);

Procedura AM a lasat loc înterpretării ( ex: cheltuiala privind informarea/publicitatea este
eligibilă daca este realizată de fiecare partener);

Nerespectarea termenelor privind Cererile de rambursare;

Modalitati de solutionare

• Modificare legislativă ( ordinul ministrului privind cheltuielile eligibile îmbunătățit);

• Modificarea procentului din Cererile de prefinanțare ( de la 40%  la 10%);

• Se impun angajări în cadru AM;



Va mulțumim!


