
Pachet 
integrat 
pentru 

combaterea 
sărăciei

Bilanţ de etapă
februarie – octombrie 2016



19.3
18.1 17.8 17.3

18.1

11.3

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 T2020

Rata părăsirii timpurii a școlii

64.8

63.8

64.8 64.7

65.7

70

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

2010 2011 2012 2013 2014 T2020

Rata de ocupare a populației 20-64

O
b

ie
ct

iv
e

2
0

2
0

 

ți
n

ti
te

p
ri

n
Pa

ch
et

u
li

n
te

gr
at

 p
en

tr
u

 

co
m

b
at

er
ea

 s
ăr

ăc
ie

i

8890 8630 8907 8601 8549 8838

4522 4748 4824 4777
5390

4408

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 T2020

Promovarea incluziunii sociale prin reducerea sărăciei

AROPE AROP



0

0-3

3-6

6-18

16-24

24-65

+65

3.2 Rechizite și haine pentru copiii care primesc tichete sociale

3.3 Copii sănătoși la grădiniță (analize, vitamine, igienă, fructe)

3.1 Monitorizare aplicare lege “Fiecare Copil la Grădiniță”

6.2 Program Național “Școala după scoală”

6.3 Program Național “A doua șansă”

6.1 Școala – motor de incluziune în zonele defavorizate

6.4 Granturi pentru școli din zone defavorizate

6.5  Program național după modelul “Teach for Romania”

6.6 Școli accesibile copiilor

03.1 Creșe comunitare în comunitățile urbane și plată 
îngrijitori în rural

03.2 Program național după modelul “Caravane medicale la 
sate”

65.4 Garanții pentru angajații vârstnici

65.32 Centre comunitare multi-funcționale

65.2 Bunicii comunității - implicarea vârstnicilor în programe 
de îngrijire a copiilor

65.6 Reducerea traumei sociale și de familie provocate de 
patologia asociată vârstei a treia

65.5 Finanțarea îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice

0.2 Niciun copil fără identitate

0.3 Supliment social pentru vaccinări

0.1 Ecografii și screening medical la naștere

0.4 Prevenire părăsire copii în unități sanitare

24.1 Măsuri active de ocupare

24.2 Antreprenoriat rural

16.1 Program național integrat pentru tinerii care nu au loc 
de muncă / formare profesională (NEETS)

16.4 Inserția socio-profesională a tinerilor din sistemul de 
protecție specială

16.2 Revigorare învățământ profesional și tehnic

6.7 Prevenire abandon școlar prin sport
16.3 Viziune integrată privind reforma ANOFM

24.3 Antreprenoriat urban

65.1 Implementarea și monitorizarea Strategiei naționale 
pentru promovarea îmbătrânirii active

24.4 Antreprenoriat social

= Acțiune care vizează sărăcia rurală

- Plasa de siguranță -
Vârsta
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Ce am făcut

• Simplificarea prin OUG a modalităţii de întocmire a actului de naștere și a înregistrării tardive a nașterii, în
scopul reducerii numărului de copii neînregistrați în registrele de stare civilă și, implicit, pentru asigurarea
accesului minorilor la serviciile de sănătate, asistență socială, educație.

• Printr-o alocare de 13,5 milioane euro din POCU pentru „Educație de calitate în creșe”, Ministerul 
Educației își propune să creeze cadrul instituțional și formarea educatorilor-puericultori.

• Program naţional după modelul „Caravane medicale la sate” susţinut de programele SEE și Norvegiene 
2014-2020, în valoare totală de 502,5 milioane euro.

Ce e în lucru Ce mai e de făcut

• Noua Lege a vaccinării (în curs de finalizare la Ministerul 
Sănătății) prevede posibilitatea de a finanța din fonduri
europene stimulente pentru vaccinare (cazuri sociale).

• Programul Operațional Regional va susţine construcția
de creșe, după ce Ministerul Educației va finaliza 
strategia pentru infrastructură educațională.

• Ecografii şi screening medical la naştere
• Prevenire părăsire copii în unităţi sanitare
• Monitorizarea aplicării OUG Acte de 

identitate

Plasa de siguranţă 0—3 ani
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Ce am făcut

• În primele luni de implementare a Legii “Fiecare copil în grădiniţă” au beneficiat de program 70.000 de 
preşcolari. Până la sfârşitul anului estimăm 90.000 de copii eligibili, ţintă la care nu putem să ajungem
decât dacă se mobilizează comunităţile locale.

• Se asigură rechizite şi haine pentru copiii care primesc tichete sociale prin proiectele aferente apelului
POCU “Școală pentru toți” şi (urmează) prin noul Program Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (în curs de schimbare, negociată cu Comisiei Europeană).

• OUG pentru extinderea și la preșcolarii din grădinițe de stat și particulare acreditate cu program normal 
de 4 ore a programul de încurajare a consumului de fructe proaspete.

Ce e în lucru Ce mai e de făcut

Reconfigurarea Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate

Aplicarea corectă a legii la firul ierbii: înscrierea 
copiilor până la atingerea ţintei de 111.000 de copii 
pe an.

Plasa de siguranţă 3—6 ani
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Ce am făcut

246 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (apeluri deschise, primim proiecte):
• Este deschis apelul de proiecte „Școală pentru toți” (173,2 milioane euro) prin care se finanțează măsuri 

integrate la nivel de școală pentru reducere abandon (măsuri acoperite din Pachet: Școala motor de 
incluziune, Școală după școală, Granturi pentru școli defavorizate, Școli accesibile copiilor, A doua șansă).

• Este deschis apelul de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate” cu o alocare de 25 milioane euro
care pune accentul în mod special pe formarea, susținerea și motivarea profesorilor din școlile care au cea 
mai mare problemă în a asigura calitatea în educație.

• E deschis apelul de proiecte POCU „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, 
industrie şi servicii”, (alocare 47,8 milioane euro) corelat cu măsura referitoare la revigorarea învățământului 
profesional și tehnic.

Este în consultare publică ghidul „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial” cu 
o alocare de 38,25 milioane de euro, pentru revizuirea curriculumului național obligatoriu pentru învățământul 
gimnazial, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate.
Prevenirea abandonului școlar prin sport – finanțare din Fondurile SEE și Norvegiene 2014-2020.

Ce e în lucru Ce mai e de făcut

• Școli accesibile copiilor – finanțare parțială, prin mici amenajări/extinderi de 
clase în școli, posibilitatea achiziționării de microbuze școlare etc. Construcția de 
creșe, grădinițe și școli va fi finanțată din Programul Operațional Regional, după 
ce Minsiterul Educației va finaliza strategia pentru infrastructură educațională.

• Ghid de finanţare POCU dedicat programului A doua şansă (suplimentar față de 
măsurile similare din ”Școală pentru toți”).

Sprijinirea şcolilor cu cel 
mai mare grad de 
defavorizare să 
beneficieze de măsurile 
finanţate.

Plasa de siguranţă 6—18 ani



0

0-3

3-6

6-18

16-24

24-65

+65

Ce am făcut

• A fost aprobat proiectul de OUG privind modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea 
forţei de muncă.

• MFE a deschis apelul de proiecte POCU „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie 
şi servicii”, cu o alocare totală de 47,8 milioane euro, pentru programe de învățare la locul de muncă pentru elevii din 
învățământul gimnazial, liceal și post-liceal, inclusiv şcoli de maiştri, în vederea creșterii numărului absolvenților care își 
găsesc un loc de muncă.

Ce e în lucru

• Pregătirea legislaţiei pentru învăţământul profesional şi tehnic.
• Este finalizată propunerea de proiect necompetitiv pentru identificarea, înregistrarea, consilierea şi profilarea tinerilor

NEETs de către Serviciul Public de Ocupare: va fi pus în practică după schimbarea OUG 40, corelat cu celelalte axe de 
finaţare.

• Este în stadiu final ghidul „Programe de A doua șansă pentru tinerii NEETs”
• Reforma ANOFM în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex-ante: proiectele finanţate din fondurile europene vor oferi

posibilitatea dezvoltării serviciilor integrate, realizarea parteneriatelor cu autorităţile locale, ONGuri, mediul academic, 
pentru a oferi servicii tuturor categoriile vulnerabile, inclusiv pentru tinerii NEETs. Apelurile de proiecte se vor deschide
în luna noiembrie, proiectele urmând a fi finanţate începând din decembrie 2016.

• Este în lucru un ghid integrat POCU – POR, pentru închiderea a 15 centre de plasament, dezvoltarea serviciilor 
comunitare în zonele de provenienţă ale copiilor din aceste instituții și prevenirea instituționalizării. Include parțial și 
măsura de inserţie a tinerilor din sistemul de protecţie specială.

Plasa de siguranţă 16—24 ani
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Ce am făcut

• Sunt deschise apelurile de proiecte din POCU, în valoare totală de 135 milioane euro: „România Start-up 
plus” care oferă granturi de până la 40.000 de euro pentru antreprenoriat în mediul urban, inclusiv 
pentru persoanele defavorizate, și „Diaspora Start-up” care reduce migrația la muncă în străinătate, prin 
granturi care stimulează oamenii să se întoarcă în țară și să își deschidă afaceri.

• Măsuri de antreprenoriat rural sunt finanțate și de Ministerul Agriculturii prin PNDR.

• Sunt deschise apelurile de proiecte „Dezvoltare integrată în comunități marginalizate”, în valoare totală 
de 297,5 milioane euro.

Ce e în lucru

• O schemă de finanțare pentru start-up-uri de întreprinderi sociale.
• ANOFM lucrează la fișe de proiecte necompetitive pentru scheme naționale de stimulare a mobilității 

șomerilor și subvenționarea locurilor de muncă pentru tinerii NEETs și persoanele cu șanse mici de 
angajare. Estimăm contractarea până la 1 decembrie.

Plasa de siguranţă 24—65 ani
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Ce am făcut

• Proiectele depuse în cadrul Programelor SEE şi Norvegiene 2014-2021 pot finanţa servicii de îngrijire a 
bătrânilor la domiciliu.

• Ministerul Muncii a realizat şi a trimis spre avizare interministerială Planul operaţional de implementare 
a strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active.

• Ministerul Muncii a iniţiat un proiect de HG pentru lansarea Programului Naţional „Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor vârstice din căminele pentru persoane vârstnice”, cu o alocare de 9 milioane lei. Poate 
fi un pilot pentru fonduri europene – de analizat impactul pentru o posibilă viitoare schimbare a POCU.

Ce e în lucru Ce mai e de făcut

• Se inventariază bunele practici în domeniul îmbătrânirii active în
vederea extinderii şi în alte zone.

• Ministerul Muncii va lansa în perioada următoare programul
„Bunicii comunităţii” care cuprinde o serie de măsuri care să ducă
în mod real la implicarea activă în comunităţi a persoanelor
vârstnice.

Garanţii pentru angajaţii vârstnici.

Plasa de siguranţă +65 ani



Ce am făcut

• Programele SEE și Norvegiene 2014-2020, în valoare totală de 502,5 milioane euro, finanțează în regim competitiv, măsurile referitoare la 
locuințele sociale și la granturile pentru îmbunătățire locuințe şi, prin proiecte predefinite, măsurile referitoare la sănătatea în mediul rural 
(Ministerul Sănătății) și programul național după modelul „Prima Lumină”, Personalizare interacţiune între minori şi justiţie.

• S-au aprobat prin HG, normele metodologice de aplicare a Legii privind economia socială nr. 219/2015 + Am deschis apelul POCU „Solidar”, 
care oferă ajutor de stat pentru finanțarea dezvoltării unor întreprinderi sociale existente, maximum 100.000 euro pe proiect.

• Întreprinderile sociale de inserție vor fi incluse în strategiile de dezvoltare urbană  bazate pe comunitate (apelul POCU „Sprijin pregătitor 
pentru strategiile de dezvoltare locală” deschis în 4 octombrie). 

• Implementare proiect „Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în 
comunitate.

• S-a lansat în consultare publică ghidul „Copiii mai întâi - 2016” cu o alocare totală de 13 milioane Euro din POCU. (17 oct. 2016)

Ce e în lucru Ce mai e de făcut

• Configurarea instrumentelor financiare pentru garanţii şi microcredite din POCU.
• S-a demarat procesul de clarificare a legislaţiei referitoare la înfiinţarea echipelor comunitare de 

intervenţie integrată.
• Prime de decontare a navetei sau de activare, de încadrare sau de instalare şi sistem de 

vouchere pentru zilieri.
• Atragere în sistem a asistenţilor sociali şi stimulare financiară a specialiştilor din sistemul public 

de asistenţă socială. 
• Program de creştere a accesului persoanelor defavorizate din rural la servicii medicale.
• Noul POAD prevede dezvoltarea sistemului de cantine sociale.

• Apel de proiecte referitor la măsurile 
de prevenire a separării copilului de 
familie.

• Crearea unui set de instrumente de 
planificare strategică a serviciilor 
sociale şi a nevoii de dezvoltare şi 
furnizare a acestora.

Măsuri pentru întreaga familie


