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ANUNŢ 

PROCEDURA DE SELECȚIE PARTENER AUTORITATE PUBLICĂ 

 

ASOCIATIA FOUR CHANGE, cu sediul în Bucuresti, str. Motilor, nr.13A, CUI 30064634, reprezentată 

legal de Pasare Aurelia, în calitate de Preşedinte, lansează prezentul anunţ de selecţie în vederea 

scrierii unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de 

propuneri proiecte ”Dezvoltarea locală integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: 

Integrarea socio economică a comunităților marginalizate, Obiectiv specific  

4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate. 

                Autoritățile publice locale din regiunea Sud-Est, zonă rurală/urbană sunt invitate să își 

manifeste intenția de asociere prin transmiterea unei scrisori de intenție la adresa: Bucuresti, Str. 

Motilor, nr. 13A sau office@4change.ro .  

 

Vă mulţumim! 

Pasare Aure lia 

   Preşedinte Asociatia Four Change 
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1. Comunitate vizată 

Proiectul va raspunde obiectivului specific 

4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate. 

Perioada de implementare va fi de 36 de luni.  

O zonă/ comunitate va fi validată ca fiind marginalizată dacă demonstrează îndeplinirea 

cerințelor minime prezentate în Tabelul 1 de mai jos.  

Tabel 1. Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate 

Criterii/ 

Dimensiune 
Indicatori cheie Praguri minimale 

Capital uman 

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 

clase (gimnaziu) 
22% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni 

care le limitează activitățile zilnice 
8% 

Proporția copiilor și tinerilor (0-17 ani) din populația totală 20,5% 

Ocuparea 

forței de 

muncă 

Proporția persoanelor de 16-64 ani care nu sunt încadrate pe piața 

formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează 

oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau 

administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber 

profesionist)  și nici nu urmează o formă de învățământ  

22,5% 

Locuire* 

Proporția locuințelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe persoană) 54% 

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința 

în proprietate personală  
12% 

*) Indicatorul Eurostat privind supra-aglomerarea, fără condiţia referitoare la existenţa unei 

camere pe gospodărie. 

În raport cu pragurile minimale din Tabelul 1, comunitatea este validată ca marginalizată 

dacă îndeplinește simultan următoarele trei condiții:  

(1) are un nivel scăzut de capital uman;  

(2) are un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal;  

(3) are condiții de locuire precară 
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unde: 

(1) o zonă/ comunitate are un nivel scăzut de capital uman dacă oricare doi din cei trei indicatori 

corespunzători din tabelul 1 au valori ce depășesc pragul minimal aferent. 

(2) o zonă/ comunitate are un nivel scăzut de ocupare a forței de muncă în sectorul formal dacă 

indicatorul corespunzător din tabelul 1 are valori de peste 22,5% (pragul minimal). 

(3) o zonă/ comunitate are condiții de locuire precară dacă cel puțin unul dintre indicatorii din 

tabelul 1 au valori ce depășesc pragul minimal aferent. 

 

2. Activităţi eligibile 

Activitate preliminară: Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate pentru 

fundamentarea cererii de finanţare. Aceasta va fi realizată de solicitant împreună cu 

partenerul/partenerii.  

Proiectul va viza o abordare integrată şi va avea următoarele tipuri de activități prevăzută de 

ghidul solicitantului. Condiții specifice: 

1. activități/ sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel ante-

preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii 

timpurii a școlii) – aplicantul va alege din sub-activitățile de educație pe cele care răspund 

nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă – activitatea 1 (1.3. Tipuri de activități – din 

prezentul ghid); 

2. activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă (de exemplu consiliere, orientare, 

formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, 

subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, 

participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenorialului în cadrul comunității, 

inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.); aplicantul va alege din sub-activitățile de ocupare pe cele 

care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă – activitățile 2 și 3 (1.3. Tipuri 

de activități – din prezentul ghid); 

3. activități/ sub-activități în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ 

medico-sociale) – activitatea 4 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid); 

4. activități/ sub-activități în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea 

locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități)– activitatea 5 (1.3. Tipuri de activități – din 

prezentul ghid); 

5. activități/ sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte -  

dacă este cazul; aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund nevoilor individuale 

ale persoanelor din grupul țintă – activitatea 6 (1.3. Tipuri de activități – din prezentul ghid); 

 

În cadrul proiectului, grupul țintă cuprinde persoane din comunități marginalizate (non- roma)aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială: 
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Persoane în risc de sărăcie și excluziune socială: acest indicator, denumit pe scurt AROPE, corespunde 

întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație: 

a. în risc de sărăcie 

b. se confruntă cu derivare materială severă 

c. trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității. 

 

Fiecare persoană este numărată o singură dată, chiar dacă aceasta figurează la mai mulți indicatori 

secundari.  

A. În categoria de risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat 

situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60%din venitul mediu disponibil 

echivalat național (după transferurile sociale) 

B. Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se ocupă cu deprivarea materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 

4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite: 

 să plătească chiria sau facturile la utilități,  

 să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

 să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

 să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

 o săptămână de vacanță departe de casă,  

 un autoturism,  

 o mașină de spălat,  

 un TV color, sau  

 un telefon. 

C. Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității sunt cele 

cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-

59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 

3. Parteneri eligibili 

Petru a putea aplica pentru finanțare în cadrul POCU, solicitantul și partenerii acestuia trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: 
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Este obligatorie participarea în proiect a cel puțin a unei autorități publice locale din unitatea 

administrativ teritorială vizată de proiect, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o 

condiție de eligibilitate.  

În cadrul proiectului se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri în următoarele situații:  

o În situația  în care aceste UAT-uri se învecinează și partajează aceeași  comunitate 

marginalizată, cu respectarea condiției ca intervențiile finanțate din proiect să fie 

implementate într-una din cele 7 regiuni de dezvoltare.  

o dacă numărul persoanelor din grupul țintă este mai mic decât numărul minim obligatoriu 

prevăzut de prezentul ghid al solicitantului – condiții specifice se pot constitui 

parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri, cu respectarea condiției ca intervențiile 

finanțate din proiect să fie implementate într-una din cele 7 regiuni de dezvoltare. 

 

Fiecare parteneriat creat astfel din aceleași entități va primi finanțare pentru un singur 

proiect în cadrul prezentului apel de proiecte vizat prin prezentul ghid al solicitantului- condiții 

specifice.  

În cazul actorilor cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate , este obligatorie respectarea 

următoarelor condiții, funcție de activitatea pe care o vor desfășura în cadrul proiectului: 

- domeniul educației:  

o pentru cererile de finanțare care vizează activitatea 1- servicii educaţionaţionale este 

obligatorie participarea în proiect, a unei instituții publice de învățământ acreditate din 

rețeaua națională (ISCED 0-2) din județul de unde se află comunitatea marginalizata 

- domeniul ocupării forței de muncă  

o furnizorii de formare profesionala și centrele de evaluare a competențelor dobândite în 

sistemul non-formal și informal trebuie să fie autorizați conform legii 

o furnizorii de servicii specializate pentru simularea ocupării forței de muncă trebuie să fie 

acreditați în condițiile legii 

o agențiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanțare în cadrul 

prezentului apel de proiecte. 

- domeniul social  

o furnizorii de servicii sociale să fie acreditați conform legii 

- domeniul medical 

o furnizorii de servicii medicale/ socio-medicale să fie autorizați conform legii 

 

4. Descrierea solicitantului 

Asociatia Four Change este o organizație româna, non-guvernamentală, apolitica si non-

profit infiintata in anul 2012 în Bucuresti, România. Misiunea Asociatiei Four Change este sa sprijine 

organizatiile societatii civile pentru a deveni actori relevanti in dezvoltarea societatii romanesti. 
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Pana in prezent, a lucrat cu peste 10.000 de beneficiari directi, care au fost implicati in actiunile 

organizatiei, a demarat proiecte in 7 judete din tara si a contribuit la dezvoltarea sustenabila a zeci 

de comunitati. 

Asociatia Four Change are o experienta notabila in domenii precum cercetare, training, 

management, comunicare sustenabila si politici publice, dar si pasiuni precum antreprenoriat, 

dezvoltare comunitara si implicare civica. 

Incepand cu anul 2013 este membru fondator al Retelei SenioriNet – Reteaua Furnizorilor de 

Servicii de Ingrijire la Domiciliu din Romania, iar din noiembrie 2015 sunt aceditati de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in furnizarea serviciilor sociale. 

De asemenea, Asociatia Four Change este acreditata pentru a sustine cursurile de: Dezvoltarea 

Competentelor Antreprenoriale si Manager de proiect.  

 

5. Selecția partenerului 

Autoritățile publice locale din regiunea Sud-Est, zona rurală/urbană sunt invitate să își manifeste 

intenția de asociere prin trimiterea unei scrisori de intenție la adresa Bucuresti, Str. Motilor, nr. 13A,  

sau pe adresa office@4change.ro  

 

Pasare Aurelia 

Preşedinte Asociatia Four Change 
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