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Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-2027 – 
Multifond: FSE+, FEDR 

 
Axe prioritare 

 

Axa Prioritară 1.   Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 
(intervenții  adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  

Axa Prioritară 2.  

 
 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5  

Axa prioritară 3.   Comunităti marginalizate   

Axa prioritară 4.   Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 
socială și ceilalți copii    

Axa prioritară 5.   Servicii pentru persoane vârstnice    

Axa prioritară 6.    Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Axa prioritară  7 :   Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Axa prioritară 8:   Ajutorarea persoanelor defavorizate  
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Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (intervenții  adresate 
grupurilor de actiune locala) – OP 4 
 
Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x) 
Obiectiv Specific FEDR (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de 
muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență 
medicală primară; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Finanțarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității  
In functie de nevoile comunitatii, GAL – urile vor putea finanta (din FSE+) dezvoltarea de servicii sociale, 
educationale, de sanatate, de ocupare, sa favorizeze incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate si (din 
FEDR) infrastructura sociala sau sportiva, educationala, de agrement sau turistica  
Sprijin pregatitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc) 
 
Axa prioritară 2. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii – OP 5 
 
Obiectiv Specific FEDR (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 
patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 
 
Operațiuni (orientativ) 
Finantarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si patrimoniu cultural din cadrul strategiilor 
DLRC 
 
 
Axa prioritară 3. Comunitati marginalizate – OP4  
 
Obiectiv Specific FSE+ (viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 
comunităților marginalizate, cum ar fi romii 
(ix) creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire 
pe termen lung; 
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, 
inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii  
Obiectiv Specific FEDR (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 
servicii sociale; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Integrarea socio-economica a 2000 de comunitati marginalizate (nr.estimat) prin implementarea unor masuri 
integrate: 
-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, ingrijitor de batrani, mediator scolar, 
consilier ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii (populatie scolara sau imbatranita, 
pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc)  
-decontare salarii, transport, formare profesionala, truse suport tip FEDR prin asigurarea accesului la anumite 
utilitati, renovari. 
Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale si identificarea nevoilor pentru autoritățile locale din 2000 
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comunități marginalizate. 
Sprijin pentru 100 de autoritati locale in vederea identificarii si reglementarii juridice/cadastrale a asezarilor 
informale  
Sprijin louire pentru victime calamitati 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 
 
Axa prioritară 4. Reducerea disparitatilor intre copiii in risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti 
copii  - OP 4  
 
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
Obiectiv Specific FSE+ (vii) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și 
participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 
(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 
(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv 
a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sarace, in vederea imbunatatirii angajabilitatii si 
autonomiei parintelui singur: 
- acordarea de vouchere before/after school 
- Acordarea de vouchere pentru activitati de weekend ale copiilor (sport, creatie, arta) 
- finantarea cursurilor de recalificare pentru parintele singur cu venituri mici, care doreste schimbarea 
domeniului profesional 
- construire /     reabilitare / modernizare /  extindere / echipare cel putin 5 centre de zi pentru copiii si 
adolescentii cu tulburari de comportament (violenta) 
- servicii terapie pentru copiii si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta) 
Organizarea de tabere pentru copiii proveniti din familii sarace, pentru a le da posibilitatea sa experimenteze 
invatarea prin activitati culturale, sportive, recreative, sa fie autonomi si sa socializeze 
Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care au parasit 
sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 

- consiliere 
- orientare in cariera 
- dezvoltare personala si dezvoltarea de abilitati de viata independenta 
- monitorizare post-interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor 

asigurarea locuintei gratuite prin plata in totalitate a chiriei pentru 12 luni si continuarea tranzitiei prin 
perceperea inca 12 luni a unei chirii sub pretul pietei imobiliare 
Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parinti (centre de zi unde copiii in pericol de 
separare de parinti sa poata petrece ziua, in afara scolii, iar parintii primesc consiliere si indrumare). 
Pregătirea specialiștilor ce lucreaza cu tinerii si copiii. 
 
Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane varstnice 
 
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 
 
Operațiuni (orientativ) 
Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active 
1.Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea participarii varstnicilor  la viata sociala, prevenirea izolării, 
precum și pentru prevenirea instituționalizării (programe intergenerationale, servicii terapie ocupationala 
etc) 
2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor dependente (persoane în 
vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc 
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Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii si al 
serviciilor conexe pentru batranii singuri, din mediul urban, in situatii de dependenta si  cu un venit lunar 
inferior salariului minim pe economie.  
Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucreaza cu persoanele in varsta. 
 
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati  
 
Obiectiv Specific FSE+ (vii) Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de șanse și a participării 
active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității 
(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
 
Operațiuni (orientativ) 
Acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata muncii  SAU a creșterii angajabilitatii 
persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism competitiv, de către furnizori publici sau privati de 
servicii de ocupare: 
Campanie media 
Informare/diseminare 
Identificare angajatori si persoane cu dizabilitati 
Instrument de evaluare a abilitatilor profesionale si sociale, aplicat de catre o echipa de specialisti (consilier 
vocational, psiholog etc) 
Burse locuri munca, alte evenimente 
Masuri de acompaniament pre si post angajare, minim 6 luni 
Masuri pentru asigurarea asistentei juridice pentru persoanele  fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate 
de exercitiu restransa, cu sau fara tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal care au sau nu stabilita 
masura de ocrotire prin punere sub interdictie) prin : 
Finantarea a 50 (cel putin una pe judet) echipe formate din cate 2 persoane (un jurist si un terapeut sau un 
consilier vocational) care sa acorde asistenta,  in urma unei evaluari   persoanelor   cu capacitate de exercitiu 
restransa (copii), precum si persoanelor adulte incadrate in grad de handicap mintal cu capacitate de 
exercitiu restransa sau  care au sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie fara capacitate 
de exercitiu.  
Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile), în cadrul 
cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,  în mod special a celor 
care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii  
Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale 
specifice 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, in vederea prevenirii institutionalizarii persoanelor cu 
dizabilitati inclusiv prin: 
1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilitati prin finantarea a 47 de echipe mobile (41 judete plus 
6 sectoare in capitala), dupa modelul pilotat cu succes in judetul DOLJ, unde sunt doua echipe, una pentru 
adulti cu dizabilitati si una pentru copii cu dizabilitati, echipe care asigura la domiciliu  serviciile specializate 
de abilitare/reabilitare :  
- echipa formata din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic 
specialist, un psiholog si un sofer 
- leasing pentru 47 autoturisme 
- dotare medicala: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, echipament minim pentru fizio-
kinetoterapie 
Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin asistarea lor prin tehnologie asistiva: aparate 
mobilitate, softuri de citire pentru nevazatori etc 
Calificarea resursei umane existente si disponibile la nivel local/ in familie prin finantarea cursurilor pentru 
dobandirea calificarii de Asistent Personal Profesionist (360h  per curs de calificare) 
Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati (centre de zi, locuinte 
protejate etc) 



5 
 

Pregătirea specialiștilor în domeniu. 
 
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  
 
Obiectiv Specific FEDR d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 
servicii sociale; 
(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 
d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung 
Operațiuni (orientativ) 
Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migrantilor 
1. pachet integrat „ ADULT”  
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare 
- organizare cursuri lb. romana 
- orientare si asistenta pentru demersuri administrative 
- profilare, conciliere si orientare in vederea accesului la servicii de ocupare 
- certificarea competentelor 
2. Pachet integrat „ COPIL” 
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare 
- organizare cursuri lb. romana 
- servicii educationale 
 
1.Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI. 
2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de vedere 
al numărului de migranți, prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în administrarea autorităților 
locale (existș acte normative deja aprobate prin care autoritătile locale pot pune la dispozitia MAI cladiri 
neocupate, in scopul integrarii migrantilor. 
Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice: cazare în centre 
atat pentru victime, cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, consiliere 
psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază 
(îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport) 
Sprijin in vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de alcool si droguri 
Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul penitenciar, in vederea incluziunii sociale 
si reducerii recidivei, precum consiliere ocupationala, subventionare transport in comun etc 
1. Interventie personalizata  destinata persoanelor fara adapost (PFA) (Asistenta medicala primara, 
medicamente, consiliere psihologica, hrana si produse pentru asigurarea unei minime igiene corporale, 
adapost noapte asistenta sociala in obtinerea actelor de identitate, consiliere juridica situatii civile/penale 
etc). Asistenta va fi acordata avand in vedere metoda managementului de caz, in functie de nevoile și 
optiunile fiecarei persoane in parte. 
2. Dezvoltarea retelei de servicii sociale pentru PFA (adaposturi de noapte, de urgenta, echipe mobile, cantine 
sociale sau masa pe roti), inclusiv infiintarea de echipe mobile cu auto care asigura ingrijirea personala (ex. 
dusuri mobile) 
Pregătirea suplimentara a specialiștilor ce lucreaza cu victimele violentei, dependentii de alcool si droguri etc. 
 
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
 
Obiectiv Specific FSE+ (xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 
materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 
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Operațiuni (orientativ) 
- suport material (alimente, produse igiena, obiecte puericultura) 
- pachet sprijin scolar (rechizite, imbracaminte si incaltaminte sezon rece)  
- masa calda (masa pe roti, cantine sociale) 
- masuri acompaniament 
 
 


