MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 87/31.01.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind
aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de
3 ani (2016 – 2018), a proiectului ”ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi
autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962
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 „ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de
vulnerabilitate”, ID 142962, depus spre finanţare de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte
nr. 165, „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii”, cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2;
- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1001/26.03.2014 de
aprobare a finanţării proiectului „ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi
autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962;
- 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. 165, „Îmbunătăţirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI
6.2.;
- Contractul de finanţare nr. 3119/29.04.2014, cererea de finanţare
nr. 5865/03.09.2013 , aprobată în 26.03.2014, de O.I. P.O.S.D.R.U BucureştiIlfov, prin decizia 1001;
- H.C.L. Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru
asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a
proiectului „ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere si autodepăşire a situaţiei de
vulnerabilitate”, ID 142962 ;
- Prevederile art.1, alin. (1), (2), lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 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. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea
sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016 – 2018), a proiectului ”ŞANSASprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID
142962 .
(2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul
local al Sectorului 6, respectiv 2.182.000 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 Hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 59/25.02.2016 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.
(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 2007-2013,
Axa prioritară 6 , ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 , „Sprijin
pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6 a aplicat şi a câştigat finanţarea proiectului ” ŞANSA- Sprijin
pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962 .
Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la ocupare şi informare
pentru 1140 de persoane din 3 regiunea Bucureşti-Ilfov, Sud Est şi Nord Est, în vederea
combaterii excluziunii sociale şi marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni
menţionate. Obiectivul general al proiectului a fost atins printr-un pachet de activităţi suport care
au asigurat pe termen mediu şi lung incluziunea socio–profesională, cât şi creşterea stimei de
sine a unui grup de peste 840 de persoane cu risc ridicat de excluziune socială. Obiectivul
general a concordat cu Axa prioritară 6, care urmărea integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii prin educaţie şi formare profesională. Strategia propusă de proiect, prin care au fost
corelate şi integrate intervenţii în domeniul cercetării, calificării, informării şi consilierii
profesionale pentru o paletă diversă de grupuri vulnerabile în nevoie, a fost strâns corelată cu
abordarea promovată de Axa prioritară 6, prin care s-a acordat o atenţie specială proiectelor
intregrate care presupun un număr mare de beneficiari care aparţin grupurilor vulnerabile .
Activităţile implementate au avut originea în proiectele anterioare ale partenerilor şi au
reprezentat un răspuns la nevoile reale pe care aceştia le-au observat în munca zilnică cu
persoanele vulnerabile. Accesul inegal şi limitat la piaţa muncii a reprezentat principalul
argument care a stat la baza acestui proiect. În acest fel, obiectivul general propus a răspuns în
mod direct scopului DMI.6.2, care a vizat facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din
grupurile vulnerabile în vederea evitării excluziunii sociale, marginalizării şi riscului de sărăcie.
Pe termen lung, proiectul a generat efecte pozitive, precum dezvoltarea abilităţilor personale
prin informare şi consiliere, asigurarea competenţelor corelate cu cerinţele pietii muncii,
participarea la sesiunile de implicare civică. Proiectul a avut de asemenea şi un caracter inovativ
din mai multe perspective: realizarea unui studiu în profunzime la nivelul celor 3 regiuni pentru
a identifica cele mai de succes iniţiative, în special cele finanţate din fondurile europene post
aderare. Pe baza concluziilor studiului au fost generate recomandări privind tipuri de intervenţii
comunitare care pot fi cu succes multiplicate pentru a putea creşte incluziunea socială şi
profesională a persoanelor vulnerabile.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 are obligaţia de a
asigura buna desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectului prin organizarea conferinţelor
regionale de promovare a activităţilor de calificare şi integrarea pe piaţa muncii a grupurilor
vulnerabile, promovarea principiilor şi a temelor orizontale ( tehnologia informaţiei, egalitate de
şanse, diversitate regională) prin intermediul unor seminarii de promovare a principiului
egalitate de şanse şi gen, prin personal de specialitate şi oferirea de servicii de consiliere şi
orientare vocaţională, prin publicarea unor reviste şi broşuri de informare publică cu privire la
iniţiativele grupurilor ţintă şi a activităţilor sociale şi economice pe care le pot dezvolta, prin

menţinerea activă a parteneriatului, prin dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung cu
autorităţi publice şi private din spaţiul Uniunii Europene si nu numai.
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), 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 6.558.350,88 lei din care:
5.874.446,05 lei (91.4%) reprezintă suma alocată din Fondul Social European,
552.737,81 lei (8.6%) reprezintă finanţare din Bugetul Naţional ;
131.167 ,02 lei (2%) contribuţia beneficiarului, DGASPC Sector 6 şi a partenerilor:
Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia de Sprijin
Comunitar Bacău.
Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 59/25.02.2016 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 participanţilor la cursurile de calificare organizate, ceea ce va constitui o motivaţie
suplimentară pentru frecventarea cursurilor şi obţinerea calificării în cazul cursanţilor 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 “ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de
vulnerabilitate”, ID 142962, 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 2.182.000 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 „Şansa- Sprijin pentru
autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962, 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 urmărit integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii prin educaţie şi formare profesională şi a răspuns nevoilor reale pe care
acestea le-au întâmpinat de-a lungul timpului, asigurând promovarea egalităţii de
şanse şi gen.
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. 59/25.02.2016 privind aprobarea
finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3
ani (2016-2018), a proiectului „ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi
autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962, desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

