ANEXA 1
Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare - ghidul solicitantului – condiții specifice OS 5.1.
Cod

Tip

4S168

Realizare

Denumite indicator
4S168
Persoane
din
comunitățile
marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune
socială
care
beneficiază de servicii integrate
 4S168.1.
Persoane din
comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care
beneficiază de servicii
integrate, din care: Din
orașe/municipii
cu
o
populație de peste 20.000
locuitori


Definiția indicatorului
Acest indicator reprezintă numărul de persoane sprijinite direct în cadrul proiectului finanțat în
contextul Obiectivului Specific 5.1. care beneficiază de servicii integrate şi care, la data intrării în
proiectul finanțat din FSE, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:


au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală
aprobată. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă
eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau
excluziune socială (declarație pe propria răspundere).

 sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de
mai jos).
Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială
sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:
(A) în risc de sărăcie
sau
(B) se confruntă cu o deprivare materială severă
sau
(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

4S168.1.1-Persoane
din
comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care
beneficiază de servicii
integrate, din care: - Din
orașe cu peste 20.000 TERMINOLOGIE
locuitori, din care: Roma
”Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”, persoane care se încadrează într-una
din următoarele categorii de persoane:
1

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

NB



adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc);

 Pentru
intervențiile
finanțate din OS 5.1. ținta
minimă a indicatorului
4S168.1 va fi egală cu ținta
indicatorului 4S168 și este
cea stabilită la nivel de fișă
de proiect prin Ghidul
elaborat de GAL, în funcție
de țintele asumate prin
SDL.



persoane aparținând minorității rome;



persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);



persoane cu dizabilități;



persoane vârstnice aflate în situații de dependență;



copii care trăiesc în teritoriul acoperit de SDL aprobat (ex. antepreșcolari/ preșcolari/copii/ elevi
(din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-2), în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent
pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate
socio-economic1, copiii cu unul sau ambii părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu
etc.)



părinţi/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;



copii/ tineri/adulți/ vârstnici cu tulburări de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială
etc.



persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și care participă la programe de tip a doua șansă,
din categoriile:

 Este
obligatoriu
minimum

ca

 să beneficieze de măsuri de
ocupare

1

o

tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

o

tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
învățământul obligatoriu;

o

adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

Această categorie de grup țintă vizează măsurile care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

2
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

”Persoanele care beneficiază de servicii integrate” sunt persoanele care beneficiază, în cadrul
intervențiilor din cadrul SDL aprobate, de minimum 2 măsuri finanțate (fie ambele din POCU, fie una
din POR și una din POCU)
„Data intrării în proiectul finanțat din FSE”: reprezintă data la care persoana a beneficiat prima
dată de sprijinul oferit prin proiect.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din orientările Comisiei
Europene
„Comunităţile marginalizate”: Conform terminologiei utilizate în POCU, grupul țintă - populația în
risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de SDL aprobată formează comunitatea
marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU.
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:





4S164

Rezultat

4S164
Persoane
din
comunitățile
marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune
socială
care

4S168 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care beneficiază de servicii integrate
4S168.1. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care beneficiază de servicii integrate, din care: Din orașe/municipii cu o populație de peste
20.000 locuitori
4S168.1.1 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care beneficiază de servicii integrate, din care: Din orașe/municipii cu o populație de peste
20.000 locuitori, din care: Roma

Acest indicator reprezintă numărul de persoane care, la încetarea calității de participant, urmare a
sprijinului direct oferit în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. au
dobândit o calificare şi care la data intrării în proiectul finanțat din FSE, îndeplineau cumulativ
următoarele criterii:

3
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

dobândesc o calificare la
încetarea calității de participant





4S164.1. Persoane aflate în
risc
de
sărăcie
sau
excluziune socială
din
comunitățile marginalizate
care dobândesc o calificare
la încetarea calității de
participant, din care: - Din
orașe/municipii
cu
o
populație de peste 20.000
locuitori




NB

2

4S164.1.1. Persoane aflate
în risc de sărăcie sau
excluziune socială
din
comunitățile marginalizate
care dobândesc o calificare
la încetarea calității de
participant, din care: - Din
orașe/municipii
cu
o
populație de peste 20.000
locuitori, din care: Roma

au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală
aprobată. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă
eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau
excluziune socială (declarație pe propria răspundere).

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

TERMINOLOGIE
”Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”, persoane care se încadrează într-una
din următoarele categorii de persoane:


adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc);



persoane aparținând minorității rome;



persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);



persoane cu dizabilități;



persoane vârstnice aflate în situații de dependență;



copii care trăiesc în comunitatea marginalizată/ comunitățile marginalizate vizată/ vizate prin
proiect (ex. antepreșcolari/ preșcolari/copii/ elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-2),
în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii
cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic2, copiii cu unul sau ambii
părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu etc.)

Această categorie de grup țintă vizează măsurile care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

4
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

 Pentru
intervențiile
finanțate din OS 5.1., ținta
minimă pentru indicatorul
4S164 este de 50% din
numărul persoanelor care
beneficiază de măsuri de
ocupare
la
nivelul
intervențiilor POCU din
cadrul SDL



părinţi/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;



copii/ tineri/adulți/ vârstnici cu tulburări de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială
etc.



persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și care participă la programe de tip a doua șansă,
din categoriile:
o

tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

Pentru
intervențiile
o tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
finanțate din OS 5.1., ținta
învățământul obligatoriu;
minimă a indicatorului
o adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.
4S164.1 va fi egală cu ținta
indicatorului 4S164 și este
stabilită la nivel de fișă de
proiect
prin
Ghidul „Calificarea” reprezintă, în sensul prezentei cereri de propuneri de proiecte, orice formă de formare
elaborat de GAL în funcție profesională care se finalizează cu:
de țintele asumate prin  pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru ucenicie la locul de muncă - certificat de
SDL.
calificare profesională;


pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau de
specializare - certificat de absolvire.

Sursa: OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi actualizările
ulterioare.
„La încetarea calităţii de participant": se va înţelege la cel mult patru săptămâni de la data ieşirii din
intervenție a participantului.

5
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din liniile directoare ale
Comisiei Europene

„Data intrării în proiectul FSE”: reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul
oferit prin proiect.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din orientările Comisiei
Europene
„Comunităţile marginalizate”: Conform terminologiei utilizate în POCU, grupul țintă - populația în
risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de SDL aprobată formează comunitatea
marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU.
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 4S164 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
 4S164.1. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate
care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: - Din orașe/municipii
cu o populație de peste 20.000 locuitori
 4S164.1.1. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile
marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: - Din zona
orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, din care: Roma
4S165

Rezultat

4S165
Persoane
din
comunitățile
marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care au un
loc de muncă, inclusiv cele care

Acest indicator reprezintă numărul de persoane care, la încetarea calității de participant, urmare a
sprijinului direct în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. au un loc de
muncă, inclusiv în activităţi independente şi care la data intrării în proiectul finanțat din FSE,
îndeplineau cumulativ următoarele criterii:

6
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

desfășoară
o
activitate Acest indicator reprezintă numărul de persoane sprijinite direct în cadrul proiectului finanțat în
independentă, la încetarea contextul Obiectivului Specific 5.1. care beneficiază de servicii integrate şi care, la data intrării în
calității de participant
proiectul finanțat din FSE, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
 4S165.1. Persoane din
comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care au
un loc de muncă, inclusiv
cele care desfășoară o
activitate independentă, la
încetarea
calității
de
participant, din care: - Din
orașe/municipii
cu
o
populație de peste 20.000
locuitori

 au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală
aprobată. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă
eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau
excluziune socială (declarație pe propria răspundere).
 sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de
mai jos).

TERMINOLOGIE
“Participanţii care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cei care
desfăşoară activităţi independente” sunt şomeri/persoane inactive/alte persoane care nu au loc de
 4S165.1.1. Persoane din muncă la intrarea în operațiune care au primit sprijin FSE şi care, la încetarea calității de participant,
comunitățile marginalizate au un loc de muncă, inclusiv în activităţi independente (în conformitate cu definiţia de mai jos).
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care au
un loc de muncă, inclusiv “Persoanele angajate” sunt persoane cu vârsta de 16 ani şi peste 16 ani care au prestat muncă
cele care desfășoară o pentru salariu, profit sau câştig familial sau care nu au prestat muncă, dar au avut un loc de muncă
activitate independentă, la sau o afacere din care au lipsit temporar din cauza, de exemplu, unei boli, concediului, disputelor
încetarea
calității
de industriale şi educaţiei şi formării.
participant, din care: - Din Sursa: Eurostat, "Labour force survey: Methods and definitions, 1998 Edition", Office for Official
orașe/municipii
cu
o Publications of the European Communities, Luxembourg, 1999, pag. 64
populație de peste 20.000
locuitori, din care: Roma
7
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

NB
 Pentru
intervențiile
finanțate din OS 5.1., ținta
minimă pentru indicatorul
4S165 este de 25% din
numărul persoanelor care
beneficiază de măsuri de
ocupare si masuri cu
specific educational
la
nivelul intervențiilor POCU
din cadrul SDL
 Pentru
intervențiile
finanțate din OS 5.1. ținta
minimă a indicatorului
4S165.1 va fi egală cu ținta
indicatorului 4S165 și este
stabilită la nivel de proiect
prin Ghidul elaborat de
GAL în funcție de țintele
asumate prin SDL.

Definiția indicatorului
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfăşoară o activitate din care se obţine un venit şi în care se
materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu.

Sursa: Legea nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările se vor lua în considerare toate tipurile de contract de muncă, inclusiv cele cu timp
parțial. Se vor lua în considerare toate tipurile de ocupare, inclusiv PFA, întreprindere individuală și
întreprindere familială, în conformitate prevederile OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale.

“Persoanele care desfăşoară activităţi independente” într-o întreprindere, fermă sau cabinet
profesional sunt, de asemenea, încadrate în muncă dacă se aplică oricare dintre următoarele situații:
(1) Persoana lucrează în propria întreprindere, cabinet profesional sau fermă în scopul realizării de
profit, chiar dacă întreprinderea nu reuşeşte să aducă profit.
(2) Persoana petrece timp pentru a conduce o întreprindere, un cabinet profesional sau o fermă
chiar dacă nu au fost realizate vânzări, nu au fost prestate servicii profesionale sau nu s-a produs
nimic efectiv (de exemplu un fermier care întreprinde activităţi de întreţinere a fermei; un arhitect
care petrece timp aşteptând clienţii la biroul său; un pescar care îşi repară barca sau plasele pentru
utilizare viitoare; o persoană care participă la o convenţie sau un seminar).
(3) Persoana care este în decurs de deschidere a unei întreprinderi, ferme sau cabinet profesional;
aceasta include cumpărarea sau instalarea de echipamente şi comandarea consumabilelor în
pregătire pentru deschiderea unei noi întreprinderi. Un membru neplătit al familiei se consideră
încadrat în muncă dacă munca respectivă contribuie direct la o întreprindere, fermă sau cabinet
profesional deţinut sau exploatat de un membru asociat din aceeaşi gospodărie.
8

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din liniile directoare ale
Comisiei Europene
„La încetarea calităţii de participant": se va înţelege la cel mult patru săptămâni de la data ieşirii din
intervenție a participantului.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din liniile directoare ale
Comisiei Europene
„Data intrării în proiectul finanțat din FSE”: reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată
de sprijinul oferit prin proiect.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din orientările Comisiei
Europene

„Comunităţile marginalizate”: Conform terminologiei utilizate în POCU, grupul țintă - populația în
risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de SDL aprobată formează comunitatea
marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU.
”Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”, persoane care se încadrează într-una
din următoarele categorii de persoane:
 adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc);
 persoane aparținând minorității rome;
 persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
 persoane cu dizabilități;
 persoane vârstnice aflate în situații de dependență;
 copii care trăiesc în comunitatea marginalizată/ comunitățile marginalizate vizată/ vizate prin
proiect (ex. antepreșcolari/ preșcolari/copii/ elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-2),
9
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii
cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic3, copiii cu unul sau ambii
părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu etc.)
 părinţi/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;
 copii/ tineri/adulți/ vârstnici cu tulburări de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială
etc.
 persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și care participă la programe de tip a doua șansă,
din categoriile:
o

tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

o

tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
învățământul obligatoriu;

o

adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 4S165 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea
calității de participant

3

Această categorie de grup țintă vizează măsurile care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

10
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
 4S165.1. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea
calității de participant, din care: - Din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori
 4S165.1.1. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la
încetarea calității de participant, din care: - Din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000
locuitori, din care: Roma

4S170

Realizare 4S170 Servicii la nivelul
comunităților
marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune
socială
care
beneficiază de sprijin




4S170.1. Servicii la nivelul
comunităților marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din
care: - Servicii medicale

Acest indicator reprezintă numărul de servicii sprijinite direct în cadrul proiectului finanțat în
contextul Obiectivului Specific 5.1. și care, la momentul acordării finanțării, îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
 sunt dezvoltate/ implementate pentru a fi furnizate comunităților marginalizate aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială vizate de proiect
TERMINOLOGIE
„Comunităţile marginalizate”: Conform terminologiei utilizate în POCU, grupul țintă - populația în
risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de SDL aprobată formează comunitatea
marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU.

”Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”, persoane care se încadrează într-una
4S170.2. Servicii la nivelul din următoarele categorii de persoane:
comunităților marginalizate  adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc);
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care  persoane aparținând minorității rome;
beneficiază de sprijin, din  persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
care: - Servicii sociale
 persoane cu dizabilități;
11

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator


4S170.3. Servicii la nivelul
comunităților marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din
care: - Servicii sociomedicale

NB
 La nivelul cererii de
finanțare,
pentru
intervențiile finanțate din
OS 5.1. trebuie stabilite
ținte
doar
pentru
indicatorul 4S170 conform
valorilor indicatorilor din
Ghidul GAL în funcție de
țintele asumate prin SDL.

Definiția indicatorului


persoane vârstnice aflate în situații de dependență;



copii care trăiesc în comunitatea marginalizată/ comunitățile marginalizate vizată/ vizate prin
proiect (ex. antepreșcolari/ preșcolari/copii/ elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-2),
în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii
cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii cu unul sau ambii
părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu etc.)



părinţi/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;



copii/ tineri/adulți/ vârstnici cu tulburări de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială
etc.



persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și care participă la programe de tip a doua șansă,
din categoriile:
o

tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

o

tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
învățământul obligatoriu;

o adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.
 Pentru indicatorii 4S170.1.,
4S170.2.,
4S170.3.,
beneficiarul are obligația DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
raportării acestora
 4S170.1. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
 În raportare, valoarea
socială care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii medicale - Servicii medicale: cuprind (a)
indicatorului 4S170 va fi
pachetul de servicii de bază care se acordă asiguraţilor şi care cuprinde serviciile medicale,
4

Această categorie de grup țintă vizează măsurile care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii.
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Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator
suma
4S170.1.,
4S170.3.

Definiția indicatorului

indicatorilor
4S170.2.,

serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi
alte servicii la care au dreptul asiguraţii; (b) pachetul minimal de servicii, în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate, care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi
cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul
urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea
evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie
Sursa: Hotărâre nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017


4S170.2. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii sociale - reprezintă ansamblul de măsuri și
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Sursa: Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare.


4S170.3. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii socio-medicale - Servicii socio-medicale:
sunt servicii sociale, servicii medicale şi servicii conexe acestora. Serviciile de îngrijire sociomedicală de natură socială pot fi următoarele: (a) servicii de bază, care constau în ajutor pentru
igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi
mobilizare, deplasare în interior, comunicare; (b) servicii de suport, care constau în ajutor pentru
prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea
în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare
şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber; (c) servicii de reabilitare şi adaptare a
ambientului, care constau în mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea. Serviciile de îngrijire
social-medicală de natură medicală pot fi reprezentate de activităţi complexe de diagnostic,
tratament, îngrijiri şi altele asemenea, recomandate şi realizate în conformitate cu tipurile de
13

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
afecţiuni pe care le prezintă beneficiarii de servicii sociale. Serviciile de îngrijire social-medicală
de natura serviciilor conexe, interdisciplinare pot fi servicii de recuperare şi reabilitare,
kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie,
podologie şi altele asemenea.
Sursa: Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.

4S167

Rezultat

4S167 Servicii la nivelul Acest indicator reprezintă numărul de servicii care, urmare a sprijinului direct oferit în cadrul
comunităților
marginalizate proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. devin funcţionale și care, la momentul
aflate în risc de sărăcie sau acordării finanțării, îndeplineau cumulativ următoarele criterii:
excluziune socială funcționale
 erau dezvoltate/ implementate pentru a fi furnizate comunităților marginalizate aflate în risc de
 4S167.1. Servicii la nivelul
sărăcie sau excluziune socială vizate de proiect
comunităților marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune
socială TERMINOLOGIE
funcționale, din care: - „Servicii funcționale”: servicii care, urmare a sprijinului direct oferit în cadrul operațiunilor finanțate
Servicii medicale
în contextul Obiectivului Specific 5.1. continuă a fi furnizate membrilor comunităților marginalizate




4S167.2. Servicii la nivelul
comunităților marginalizate
aflate în risc de sărăcie sau
excluziune
socială
funcționale, din care: Servicii sociale

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și după finalizarea sprijinului FSE

„Comunităţile marginalizate”: Conform terminologiei utilizate în POCU, grupul țintă - populația în
risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de SDL aprobată formează comunitatea
marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU.

4S167.3. Servicii la nivelul ”Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”, persoane care se încadrează într-una
comunităților marginalizate din următoarele categorii de persoane:
aflate în risc de sărăcie sau  adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc);
excluziune
socială
 persoane aparținând minorității rome;
14

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator
funcționale, din care: Servicii socio-medicale

NB
 Pentru
intervențiile
finanțate din OS 5.1., la
nivelul SDL, ținta minimă
obligatorie a indicatorului
4S167 este de 70% din ţinta
indicatorului de realizare
4S170
 La nivelul cererii de
finanțare specifice , pentru
intervențiile finanțate din
OS 5.1. trebuie stabilite
ținte
doar
pentru
indicatorul 4S167 conform
valorilor indicatorilor din
Ghidul GAL în funcție de
țintele asumate prin SDL
 Pentru indicatorii 4S167.1.,
4S167.2,
4S167.3.,
beneficiarul are obligația
raportării acestora
5

Definiția indicatorului


persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);



persoane cu dizabilități;



persoane vârstnice aflate în situații de dependență;



copii care trăiesc în comunitatea marginalizată/ comunitățile marginalizate vizată/ vizate prin
proiect (ex. antepreșcolari/ preșcolari/copii/ elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-2),
în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii
cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic5, copiii cu unul sau ambii
părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu etc.)



părinţi/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;



copii/ tineri/adulți/ vârstnici cu tulburări de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială
etc.



persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și care participă la programe de tip a doua șansă,
din categoriile:
o

tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

o

tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
învățământul obligatoriu;

o

adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

Această categorie de grup țintă vizează măsurile care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

15
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

 În raportare, valoarea DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
indicatorului 4S167 va fi
 4S167.1. Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie
suma indicatorilor 4S167.1,
sau excluziune socială, din care: - Servicii medicale - Servicii medicale: cuprind (a) pachetul de
4S167.2, 4S167.3.
servicii de bază care se acordă asiguraţilor şi care cuprinde serviciile medicale, serviciile de
îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la
care au dreptul asiguraţii; (b) pachetul minimal de servicii, în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii
de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medicochirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei,
servicii de planificare familială, servicii de prevenţie
Sursa: Hotărâre nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017


4S167.2.. Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială, din care: - Servicii sociale - reprezintă ansamblul de măsuri și
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Sursa: Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare.


4S167.3. Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială, din care: - Servicii socio-medicale sunt servicii sociale, servicii medicale
şi servicii conexe acestora. Serviciile de îngrijire socio-medicală de natură socială pot fi
următoarele: (a) servicii de bază, care constau în ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi
dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior,
comunicare; (b) servicii de suport, care constau în ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea
acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport,
facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de
16

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
petrecere a timpului liber; (c) servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului, care constau în
mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea. Serviciile de îngrijire social-medicală de natură
medicală pot fi reprezentate de activităţi complexe de diagnostic, tratament, îngrijiri şi altele
asemenea, recomandate şi realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă
beneficiarii de servicii sociale. Serviciile de îngrijire social-medicală de natura serviciilor conexe,
interdisciplinare pot fi servicii de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie
ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea.
Sursa: Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.

4S169

Realizare 4S169 Comunități marginalizate Acest indicator reprezintă numărul de comunități care beneficiază de sprijin direct în cadrul
aflate în risc de sărăcie sau proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. şi care la data intrării în proiectul FSE
excluziune
socială
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
beneficiază de sprijin
 erau situate în regiunea de dezvoltare eligibilă
 4S169.1.
Comunități
 erau comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
marginalizate aflate în risc
de sărăcie sau excluziune
socială care beneficiază de TERMINOLOGIE
sprijin, din care: - Din
oraș/municipii
cu
o
populație de peste 20.000 „Comunităţile marginalizate”: grupul țintă - populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din
locuitori
teritoriul acoperit de SDL aprobată formează comunitatea marginalizată căreia i se adresează
proiectul POCU.
NB
 Pentru
intervențiile ”Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”, persoane care se încadrează într-una
finanțate din OS 5.1. ținta din următoarele categorii de persoane:
indicatorului 4S169.1. va fi  adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc);
egală cu cea a indicatorului
 persoane aparținând minorității rome;
4S169
17

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
 persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
 persoane cu dizabilități;
 persoane vârstnice aflate în situații de dependență;
 copii care trăiesc în comunitatea marginalizată/ comunitățile marginalizate vizată/ vizate prin
proiect (ex. antepreșcolari/ preșcolari/copii/ elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-2),
în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copii
cu dizabilități, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic6, copiii cu unul sau ambii
părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu etc.)
 părinţi/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/ copiilor/ preşcolarilor/ elevilor cu risc
de părăsire timpurie a şcolii;
 copii/ tineri/adulți/ vârstnici cu tulburări de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială
etc.
 persoane care au părăsit de timpuriu şcoala și care participă la programe de tip a doua șansă,
din categoriile:
o

tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;

o

tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
învățământul obligatoriu;

o

adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

„Data intrării în proiectul finanțat din FSE”: reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată
de sprijinul oferit prin proiect.

6

Această categorie de grup țintă vizează măsurile care urmăresc creșterea accesului și participării la educația timpurie/ învățământ primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

18
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din orientările Comisiei
Europene
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 4S169 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază
de sprijin
 4S169.14. Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care: - Din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori

4S166

Rezultat
pe
termen
lung

4S166
Comunitățile TERMINOLOGIE
marginalizate aflate în risc de
„La încetarea sprijinului": se va înţelege la cel mult patru săptămâni de la data finalizării operațiunii.
sărăcie sau excluziune socială
care depășesc situația de
vulnerabilitate la 6 luni de la
încetarea sprijinului (conform
definiției AROPE)


4S166.1.
Comunitățile
marginalizate aflate în risc
de sărăcie sau excluziune
socială care depășesc
situația de vulnerabilitate la
6 luni de la încetarea
sprijinului
(conform
definiției AROPE), din care:
- Din orașe/municipii cu o
populație de peste 20.000
locuitori
19

Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

Cod

Tip

Denumite indicator

Definiția indicatorului

NB


Pentru
intervențiile
finanțate din OS 5.1. ținta
indicatorului 4S166.1. va fi
egală cu cea a indicatorului
4S166

20
Ghidul solicitantului – Condiții specifice
pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului
DLRC

