MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 85/31.01.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016
privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii
pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare
Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842
Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale
Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- Proiectul „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa
muncii”, ID 125842 depus spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul
Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu
finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.;
- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3075/1327CSO/18.04.2014 de
aprobare a finanţării proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru
femei pe piaţa muncii”, ID 125842;
- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013
(DCI), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013,
număr de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001;
- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de
propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe
piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3.;
- Contractul de finanţare nr. 3557/638C/05.05.2014 încheiat cu O.I.R.
P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest;
- H.C.L. Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru
asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a
proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa
muncii”, ID 125842;
- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa
nr. 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare
şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea
sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului
„EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”
ID 125842.
(2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local
al Sectorului 6, respectiv 2.367.500 lei, reprezentând cheltuieli pentru
sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr. 60/25.02.2016 rămân neschimbate.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE

În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa
Prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 –
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 a aplicat şi câştigat pentru finanţare proiectul „EVA – Evoluţie
Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842.
Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea unui model unitar, integrat,
funcţional şi sustenabil pentru a facilita accesul a 1017 de femei pe piaţa muncii şi în mediul de
afaceri la nivelul comunităţilor din 3 regiuni, asigurând promovarea egalităţii de gen şi respect.
Obiectivul general al proiectului se subsumează obiectivului operaţional al DMI 6.3:
„consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte
oportunităţile de angajare ale femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.
Proiectul a generat efecte pozitive pe termen lung pentru grupul ţintă: contribuie la
dezvoltarea unei reţele interprofesionale care promovează prin metode şi tehnici concrete
integrarea femeilor pe piaţa muncii, importanţa educaţiei pentru adulţi şi adaptarea permanentă
la piaţa muncii, parteneriatul între femei şi oferă un spaţiu în care femeile care intenţionează să
demareze o afacere, să facă schimb de experienţă; vizează dezvoltarea unui model funcţional
care să răspundă nevoilor locale şi să valorifice capitalul uman pe plan local; creşterea
numărului femeilor care, datorită noilor competenţe, pot performa în condiţii de egalitate de
şanse pe piaţa muncii; creşterea numărului afacerilor iniţiate şi coordonate de femei, creşterea
independenţei financiare a femeilor şi nu în ultimul rând cultivarea încrederii de sine şi a
respectului. Componenta educaţională este una foarte puternică şi se adresează tuturor grupurilor
ţintă pentru că schimbarea mentalităţilor şi însuşirea de competenţe şi abilităţi noi va permite ca
beneficiarele să continue să colaboreze şi după finalizarea proiectului, demarând propriile
proiecte şi sprijinindu-se reciproc. Un interes deosebit acordăm femeilor din grupurile
vulnerabile, deoarece acestea sunt adesea victimele dublei discriminări.
Proiectul aduce valoare adaugată şi prin abordarea integrată şi sustenabilă: mobilizează şi
coalizează femei din diferite categorii să se afirme pe piaţa muncii şi în domeniul afacerilor,
creează oportunităţi de relaţionare autentică pentru demararea de afaceri în parteneriat sau
crearea de noi locuri de muncă, oferă posibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii exemplelor de bună
practică dintr-un stat renumit pentru politicile sociale implementate în sprijinul femeilor şi
grupurilor vulnerabile, implică reprezentante/reprezentanţi ai grupurilor ţintă în implementarea
proiectului, fiind cunoscut faptul că participarea activă a beneficiarilor este garanţia
sustenabilităţii unui proiect şi aduce problematică discriminarii de gen, inegalitatea de şanse
printre preocupările de top ale societăţii civile şi autorităţilor locale.
Activităţile de formare profesională şi egalitate de şanse vin să completeze cursurile
realizate la nivel local de alte autorităţi responsabile (ex: AJOFM) iar faptul că acest proiect este
realizat de un consorţiu cu experienţă în adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile (Asociaţia Four
Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin Comunitar
Bacău, Fundaţia Crucea Alb-Galbenă, SC Green Team Actual SRL), în special femei, contribuie
în plus la creşterea ocupării în regiune.

Durata perioadei de sustenabilitate a proiectului: 3 ani de la data de încheiere a perioadei
de implementare a proiectului, respectiv decembrie 2015.
Valoarea totală eligibila a proiectului a fost de 8,596,340,68 lei din care:
934.995,44 lei (11,22%) reprezintă finanţare din bugetul de stat,
7,398,297,22 lei (88,78%) reprezintă suma alocată din Fondul Social European,
263.048,02 lei (3,06%) contribuția beneficiarului, DGASPC Sector 6 şi a partenerilor:
Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin
Comunitar Bacău, Fundaţia Crucea Alb-Galbenă, SC Green Team Actual SRL.
Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 60/25.02.2016 privind
aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3
ani (2016-2018) a proiectului are în vedere rectificarea sumei necesare pentru asigurarea
cheltuielilor de sustenabilitate.
Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru această perioadă, se vor acorda
subvenţii participantelor la cursurile de calificare organizate, ceea ce va constitui o motivaţie
suplimentară pentru frecventarea cursurilor şi obţinerea calificării în cazul cursantelor care nu
pot realiza venituri în aceeaşi perioadă.
Menţionăm că s-au uniformizat costurile pentru cursurile de calificare similare din toate
proiectele aflate în faza de sustenabilitate; aceste rectificări ale cheltuielilor din cadrul
proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842,
nu vor impune rectificarea bugetului total aprobat pentru derularea proiectelor aflate în faza de
sustenabilitate, conform următoarelor hotărâri ale Consiliului Local Sector 6: HCL nr.
16/28.01.2016, HCL nr. 58/25.02.2016, HCL nr. 59/25.02.2016, HCL nr. 60/25.02.2016, HCL
nr. 61/25.02.2016, HCL nr. 62/25.02.2016, HCL nr. 63/25.02.2016. Valoarea totală a
cheltuielilor pentru sustenabilitatea acestui proiect este de 2.367.500 lei.
Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul
proiect de hotărâre.

Director General,
Gabriela Schmutzer

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin care se
susţine rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al
Sectorului

6,

reprezentând

cheltuieli

pentru

sustenabilitatea

proiectului

„EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”,
ID 125842, pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), luând în considerare
dezideratele politicilor sociale formulate la nivel naţional, dar şi la nivel european
de a dezvolta serviciile de asistenţă socială, consider de importanţă strategică
locală continuarea proiectului sus-menţionat.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea unui model unitar, integrat, funcţional
şi sustenabil pentru a facilita accesul a 1017 de femei pe piaţa muncii şi în mediul
de afaceri la nivelul comunităţilor din 3 regiuni, asigurând promovarea egalităţii de
gen şi respect.
Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea
finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3
ani

(2016-2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru

femei pe piaţa muncii”, ID 125842, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

