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I. Ce înseamnă „Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității”?Ce înseamnă „Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității”?Ce înseamnă „Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității”?Ce înseamnă „Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității”?

• Un  instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale

prin implicarea comunității, formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii 

participative de Dezvoltare Locală (SDL). 

• Prin DLRC se soluționează problemele cu care se confruntă comunitățile marginalizate printr-o

abordare integrată și multisectorială, prin corelarea între investițiile în infrastructură de tip FEDR și

măsurile soft, de tip FSE.

• DLRC asigură mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, în

elaborarea și implementarea unor strategii care să răspundă nevoilor de dezvoltare integrată și

incluzivă a acestor comunități.

• Strategiile de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC sunt gestionate de comunitate prin
intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și se vor concentra pe integrarea zonelor urbane
marginalizate (ZUM).

• Instrumentul DLRC este destinat orașelor cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

• DLRC este similar instrumentului de finanțare LEADER, care vizează sprijinirea dezvoltării locale în
mediul rural și pentru orașele până la 20.000 locuitori. 2
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1) Elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală (6 luni)

2) Selectarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală (SDL)

• Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală (SDL) prin abordarea DLRC, 

în acord cu Modelul Cadru SDL 

• Constituirea GAL-ului sau 

activarea/ adaptarea GAL-ului 

existent la cerințele DLRC pentru 

perioada 2014-2020

3) Selectarea pachetului integrat de 

proiecte aferent SDL selectate 

(implementarea SDL)

Etape Etapele mecanismului DLRC pentru 

oraşe > 20.000 loc

(finanțare POCU+POR) 
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• Depunere SDL - Strategiile vor conţine

şi o listă indicativă de intervenții

• Selecția SDL – de către un Comitet

Comun de Selecție format din

reprezentanții mai multor ministere,

Punctului Național de Contact pentru

Romi etc;

• GAL-ul stabileşte şi supune aprobării 

Comitetului Comun de Selecţie 

(AMPOR+AMPOCU) pachetul integrat 

de proiecte propuse spre finanțare 

din POR și POCU

• Finanţarea și implementarea 

proiectelor din pachetul integrat în 

cadrul unor apeluri de proiecte 

distincte pe fiecare Program 

Operaţional (POR, respectiv POCU). 
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Abordare multi-fond
Strategiile vor fi multisectorialultisectorialultisectorialultisectorialeeee și și și și integratintegratintegratintegrateeee, investitiile fiind complementarecomplementarecomplementarecomplementare. 

Din POCU (OS 5.1) se vor finanța măsurile soft, în

domeniile

•educației – creșterea accesului și participării la educația

timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua

șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;

•ocupării – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe

piața muncii prin servicii de ocupare, subvenționarea

angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și

stagii, susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării

pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;

•dezvoltării/furnizării de servicii (sociale/ medicale/

medico-sociale); asistență socială;
•combaterii discriminării sau segregării

Din POR (AP 9) se vor finanța investiţiile în

•infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/

modernizarea locuinţelor sociale;

•infrastructura de sănătate, servicii sociale - reabilitarea/

modernizarea centrelor comunitare integrate medico-

sociale;

• infrastructura de educaţie - construirea/ reabilitarea/

modernizarea de unităţi de învăţământ preuniversitar

(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);

•amenajări ale spațiului urban degradat al comunității
defavorizate - construcția/ reabilitarea/ modernizarea

clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale,

comunitare, culturale, agrement și sport etc.;

•crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice
urbane;

•construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii
întreprinderilor de economie socială de inserţie.
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II. Ce reprezintă „Ce reprezintă „Ce reprezintă „Ce reprezintă „Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” –––– orașe orașe orașe orașe 

peste 20.000peste 20.000peste 20.000peste 20.000? ? ? ? 

Sprijin financiar în valoare de maxim 50.000 Euro acordat pentru:

• constituirea GAL-ului sau activarea/ adaptarea GAL-ului existent la cerințele DLRC pentru perioada 2014-2020

• elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării 
teritoriului vizat de SDL, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu; 

• derularea de activități necesare elaborării SDL, inclusiv informarea și animarea partenerilor locali; 

• mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/ comunităților urbane marginalizate vizate de SDL; 

• asigurarea costurilor legate de elaborarea SDL etc. 
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III. Cui se adresează sprijinul pregătitor?

• Solicitanții eligibili pentru accesarea sprijinului pregătitor: 
• Autoritățile publice locale din orașe cu populație peste 20.000 locuitori, în parteneriat cu actori 

sociali relevanți* care se vor implica ulterior în implementarea SDL

• Grupurile de Acțiune Locală (GAL) (cele deja înființate) organizate juridic conform OUG nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

*din parteneriatul pentru accesarea sprijinului pregătitor vor face parte cel puțin următoarele categorii de 
parteneri:  

• autoritatea publică locală,

• un ONG  cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate

• un operator economic
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IV. Care sunt acțiunile necesare/finanțate în cadrul 
sprijinului pregătitor?

7

I:  Înființarea noului GAL/ adaptarea GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de 
programare 2014-2020 (dacă este cazul)

• organizarea juridică și funcțională a GAL-ului pentru a putea implementa abordarea DLRC. 

II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane
marginalizate

• întocmirea planului cu delimitarea teritoriului SDL

• analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, în special a

ZUM – realizarea Studiului de referință

III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
• animarea, facilitarea, implicarea și intensificarea participării membrilor comunității la acțiuni de 

interes public la nivel local.

IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele 
strategiei de dezvoltare locală, în acord cu Modelul cadru SDL



8

• Alocarea financiară pentru apelul de proiecte de sprijin pregătitor este 5.000.000 euro.
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V. Alocare sprijin pregătitor 
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VI. Rezultatele așteptate:

• cca. 100 SDL depuse spre evaluare și selecție;

• Selectarea spre finanțare din POR și POCU a aproximativ 25 de Strategii de dezvoltare 
locală
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VII. Calendar orientativ:
28 iulie- 16 august 2016 Consultarea publică a ghidului solicitantului 

22 august – 22 septembrie 2016 Sesiunea de depunere a proiectelor de sprijin pregătitor

23 august – 22 octombrie 2016 Evaluarea și selecția proiectelor de sprijin pregătitor

octombrie 2016 - aprilie 2017 Perioada de implementare a proiectelor de sprijin pregătitor 

(elaborarea SDL)

Mai 2017 Sesiune depunere SDL

Mai-iunie 2017 Evaluare SDL de către Comitetul Comun de Selecție

Iulie 2017 Selecția Pachetului integrat de proiecte POR/POCU de către GAL

August 2017 Aprobarea pachetului integrat de proiecte de către AMPOR și 

AMPOCU

Septembrie 2017 Depunerea proiectelor în cadrul apelurilor POR/POCU pentru 

implementarea proiectelor SDL
10



11

• „Atlasul zonelor urbane marginalizate la nivelul orașelor / municipiilor cu

peste 20.000 ” identifică pe baza datelor de la recensământul din 2011:

• 605 zone urbane marginalizate (ZUM) și

• 8.223 sectoare de recensământ marginalizate sau dezavantajate pe

ocupare, capital uman sau locuire

• Prin instrumentul DLRC aceste zone vor fi abordate cu prioritate și se va

crea posibilitatea identificării și adresării prin Strategiile DLRC a unor noi

zone marginalizate, pe baza studiilor de referință elaborate cu ajutorul

Sprijinului pregătitor.

VIII. Context:
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Pentru mai multe informații, accesați Ghidul Solicitantului, publicat pe site-

ul MFE:

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

Pentru propuneri, vă rugăm să ne scrieți la adresa:

ssdl@fonduri-ue.ro
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