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1. Regulamentul de Stabilire a Dispozițiilor Comune1
Dispoziția
Articolul 4(6) (Principii
generale)

Textul Regulamentului
[...] Comisia și statele membre asigură
coordonarea dintre fondurile ESI,
precum și dintre fondurile ESI și alte
politici, strategii și instrumente relevante
ale Uniunii [...]

Articolul 5(1)
(Parteneriat și
guvernanță pe mai
multe niveluri)

Pentru AP și pentru fiecare program,
fiecare SM încheie un parteneriat cu
autoritățile regionale și locale
competente [...]. Parteneriatul include și
partenerii următori: [...]
(c) organisme relevante care reprezintă
societatea civilă, inclusiv [...] organizații
neguvernamentale și organisme
însărcinate cu promovarea integrării
sociale, egalității de gen și
nediscriminării.
Operațiunile sprijinite de fondurile ESI
sunt conforme cu dreptul Uniunii și cu
legislația națională care vizează
punerea sa în aplicare („dreptul aplicabil
al Uniunii și legislația națională
aplicabilă”).

Articolul 6
(Conformitatea cu
dreptul Uniunii și
legislația națională)
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Relevanța pentru Instrumentar
FSE și FEDR au fost folosite întrun mod conform cu politicile de
incluziune socială ale UE (pentru
o listă, vă rugăm să vedeți
Capitolul 1 din Instrumentar), și
cu obligațiile UE sub CRPD.
Acestea nu ar trebui să fie
folosite pentru sprijinirea îngrijirii
instituționale. În mod similar,
dacă FSE se utilizează pentru
finanțarea serviciilor prestate de
comunitate, FEDR nu ar trebui
utilizat pentru renovarea sau
construirea de noi instituții.
Organizații care reprezintă copiii,
persoanele cu handicap,
persoanele cu probleme de
sănătate mintală și persoanele
fără adăpost ar trebui să fie
implicate în elaborarea AP-urilor
și PO-urilor și în implementarea,
monitorizarea și evaluarea
programelor relevante.

După ratificarea CRPD de către
UE și majoritatea Statelor
Membre, CRPD face parte din
cadrele juridice ale UE și
naționale. Prin urmare, FS ar
trebui folosit în conformitate cu
CRPD și altă legislație relevantă
pentru copii, persoane cu
handicap, persoane cu probleme
de sănătate mintală și persoane

Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, disponibil la adresa: http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=RO
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Articolul 7
(Promovarea egalității
între bărbați și femei și
nediscriminarea)

Statele membre și Comisia iau măsurile
necesare pentru a preveni orice
discriminare pe criterii de [...] handicap,
vârstă [...] în timpul pregătirii și
implementării programelor. Pe toată
durata pregătirii și implementării
programelor se va ține seama în special
de accesibilitatea pentru persoanele cu
handicap.

Articolul 9 (Obiective
tematice)

[...] fiecare fond ESI sprijină următoarele
obiective tematice:
8. | promovarea sustenabilității și calității
locurilor de muncă și sprijinirea
mobilității forței de muncă;
9. | promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme
de discriminare;
10. | investițiile în educație [...]
AP prevede:
(c) | modalitățile principiului
parteneriatului, astfel cum se
menționează la articolul 5;
(d) | o listă orientativă a partenerilor
menționați la articolul 5 și un rezumat al
acțiunilor întreprinse pentru a-i implica

Articolul 15(1)
(Conținutul acordului
de parteneriat)

Articolul 15(2)

Articolul 19(2)
(Condiționalități ex
ante)

Acordul de parteneriat indică și:
(a) | (iii) | acolo unde este cazul, o
abordare integrată a nevoilor specifice
ale zonelor geografice cel mai grav
afectate de sărăcie sau ale grupurilor
țintă supuse celui mai ridicat risc de
discriminare sau de excludere socială,
acordându-se o deosebită atenție
comunităților marginalizate, persoanelor
cu handicap, persoanelor aflate în șomaj
pe termen lung și tineretului care nu
este încadrat profesional și nu urmează
niciun program educațional sau de
formare;
Acordul de parteneriat cuprinde un
rezumat al evaluării îndeplinirii
condiționalităților ex ante aplicabile la
nivel național și pentru cele care [...] nu
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fără adăpost.
Articolul interzice discriminarea
împotriva persoanelor cu
handicap la diferite etape ale
utilizării FS. Accesibilitatea
pentru persoanele cu handicap
ar trebui să fie garantată în toate
programele, nu doar în cele cu
relevanță directă pentru acestea.
Se solicită acces egal la bunuri,
servicii și facilități.
Aceste trei obiective tematice
asigură un cadru pentru
utilizarea FS pentru sprijinirea
procesului de
dezinstituționalizare.

SM-urile trebuie să explice cum
au implicat societatea civilă în
programele FS și cum vor fi
implicate în alte etape ale
utilizării FS. Ar trebui să specifice
numele persoanelor și/sau
organizațiilor implicate.
AP-ul ar trebui să elaboreze
planuri pentru a aborda situația
persoanelor aflate sub îngrijire
instituțională, sau celor cu risc de
instituționalizare, în țări unde
există o lipsă a îngrijirii de
calitate și a serviciilor de sprijin
în comunitate.

SM-urile trebuie să explice în AP
cum au îndeplinit, sau cum
planifică să îndeplinească,
condiționalitățile ex ante tematice

sunt îndeplinite la data transmiterii AP,
acțiunile care urmează să fie realizate,
organismele responsabile și calendarul
de implementare a acțiunilor în cauză.

Articolul 27(4)
(Conținutul
programelor)

Fiecare prioritate stabilește indicatori și
ținte corespunzătoare [...] pentru a
evalua progresul înregistrat în
implementarea programului în vederea
atingerii obiectivelor ca bază pentru
monitorizarea, evaluarea și examinarea
performanțelor.

Articolul 48(1)
(Compoziția
comitetului de
monitorizare)

Componența comitetului de monitorizare
este decisă de statul membru, cu
condiția ca comitetul de monitorizare să
fie compus din [...] reprezentanți ai
partenerilor menționați la articolul 5.
Reprezentanții partenerilor sunt delegați
să participe la comitetul de monitorizare
de către respectivii parteneri pe baza
unor proceduri transparente. Fiecare
membru al comitetului de monitorizare
poate avea drept de vot.
Raportul de progres înregistrat conține
informații și o evaluare cu privire la:
(c) | dacă acțiunile întreprinse pentru a
îndeplini condiționalitățile ex ante
aplicabile stabilite în AP neîndeplinite la
data adoptării AP au fost implementate
[...]

Articolul 52(2)
(Raportul de progres)

Articolul 96(4)
(Conținutul, adoptarea
și modificarea
programelor
operaționale în cadrul
obiectivului privind

În plus, în programul operațional se
precizează următoarele:
(a) | după caz, identificarea faptului dacă
răspunde sau nu nevoilor specifice din
zonele geografice cele mai afectate de
sărăcie sau nevoilor grupurilor țintă cele
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și generale (inclusiv prin
stabilirea împărțirii
responsabilităților și un calendar
clar). Pentru acestea este nevoie
de „existența și implementarea
unui cadru strategic de politică
națională pentru reducerea
sărăciei” și „existența și
capacitatea administrativă pentru
implementarea și aplicarea”
CRPD.
PO-urile relevante ar trebui să
includă indicatorii de realizări și
rezultate care vor permite CMurilor și CE să monitorizeze dacă
acțiunile finanțate susțin procesul
de dezinstituționalizare. Mai mulți
indicatori de realizări și rezultate
sunt menționați în Capitolul 2 al
instrumentarului.
SM ar trebui să implice
organizațiile care reprezintă
copii, persoane cu handicap,
persoane cu probleme de
sănătate mintală și persoane fără
adăpost, precum și alte părți
interesate, în PO-urile relevante.
Acestea ar trebui selectate printrun proces transparent, și ar
putea primi drept de vot (deși
aceasta este decizia SM).
De la SM se așteaptă
prezentarea a două rapoarte de
progres la CE (scadente în 2017
și 2019), care ar trebui să
conțină informații legate de
implementarea condiționalităților
ex ante generale și tematice
relevante (vedeți Capitolul XX al
Instrumentarului).
PO-urile relevante ar trebui să
includă măsuri care abordează
nevoile persoanelor aflate sub
îngrijire instituțională, sau cele cu
risc de instituționalizare. Acest
lucru este relevant pentru toate

investițiile pentru
creștere economică și
locuri de muncă)

Articolul 96(5)

mai expuse riscului de discriminare sau
excludere socială și prezentarea
modului în care realizează acest lucru,
în special în cazul comunităților
marginalizate și al persoanelor cu
handicap și, după caz, contribuția la
abordarea integrată stabilită în AP
PO identifică:
(c) | acțiunile întreprinse cu scopul de a
implica partenerii corespunzători
menționați la articolul 5 în elaborarea
PO și rolul acestor parteneri în
implementarea, monitorizarea și
evaluarea PO.

Articolul 96(6)

Programul operațional stabilește și
următoarele [...]:
(b) | pentru fiecare condiționalitate ex
ante [...] o evaluare a faptului dacă
condiționalitatea ex ante este îndeplinită
la data depunerii AP și a PO, iar în
cazurile în care condiționalitatea ex ante
nu este îndeplinită, o descriere a
acțiunilor prevăzute pentru îndeplinirea
condiționalității ex ante în cauză [...]

Articolul 96(7)

Fiecare PO [...] include o descriere a:
(b) | acțiunilor specifice de promovare a
șanselor egale și de prevenire a
formelor de discriminare bazată pe [...]
handicap, vârstă [...] în timpul pregătirii,
elaborării și implementarea PO și, în
special, în ceea ce privește accesul la
finanțare, luând în considerare nevoile
diferitelor grupuri-țintă expuse riscului de
astfel de discriminări și, în special,
cerințele pentru a garanta accesibilitatea
pentru persoanele cu handicap.
CM examinează în special:
(f) | acțiunile de promovare [...] a
șanselor egale și a nediscriminării,
inclusiv a accesibilității pentru
persoanele cu handicap;
(h) | în cazul în care condiționalitățile ex

Articolul 110(1)
(Funcțiile comitetului
de monitorizare)
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SM unde există o lipsă a îngrijirii
de calitate și a serviciilor de
susținere în comunitate.

PO-urile relevante ar trebui să
explice cum organizațiile care
reprezintă diferite grupuri de
utilizatori au fost implicate în
redactarea PO-ului și cum vor fi
implicate în implementarea,
monitorizarea și evaluarea
acestuia.
PO-urile relevante ar trebui să
explice cum au fost îndeplinite
condiționalitățile ex ante
generale și tematice - care
necesită un cadru strategic de
politică națională pentru
reducerea sărăciei și o
capacitate de implementare a
CRPD. În cazul în care nu au
fost îndeplinite, PO-ul ar trebui
să explice care sunt măsurile
necesare ce vor fi luate și în ce
termen, pentru a le îndeplini.
Toate PO-urile ar trebui să
includă acțiuni pentru
promovarea șanselor egale
pentru persoanele cu handicap,
și ar trebui să includă măsuri
pentru asigurarea accesibilității
persoanelor cu handicap la toate
acțiunile sprijinite de FS.

CM-urile ar trebui să fie atente în
special la modalitatea prin care
acțiunile sprijinite de FS
promovează egalitatea de șanse
și nediscriminarea în ceea ce
privește persoanele cu handicap,

ante aplicabile nu sunt îndeplinite la
data depunerii AP și a PO, progresele
realizate în vederea îndeplinirii
condiționalităților ex ante aplicabile

Articolul 111(4)

Rapoartele anuale de implementare
emise în 2017 și 2019 pot, în funcție de
conținutul și obiectivele PO, să
stabilească informații și să evalueze
următoarele:
(h) | progresele realizate în
implementarea unor măsuri care să
răspundă nevoilor specifice din zonele
geografice cele mai afectate de sărăcie
sau ale grupurilor țintă expuse cel mai
mult riscului de discriminare sau
excludere socială, în special în ceea ce
privește comunitățile marginalizate,
persoanele cu handicap [...]

și dacă acestea sunt accesibile
persoanelor cu handicap.
CM-urile au, de asemenea, și
sarcina de a monitoriza
implementarea condiționalităților
ex ante relevante.
Raporturile de implementare
prezentate de CE ar trebui să
includă, inter alia, informații
referitoare la modalitatea prin
care acțiunile sprijinite au
contribuit la procesul de
dezinstituționalizare în SM,
inclusiv prevenirea
instituționalizării.

1.1 Condiționalități ex ante (Anexa XI, Regulamentul Stabilire a Dispozițiilor Comune)
1.1.1 Condiții tematice ex ante
Obiective
tematice

Priorități de investiții

Condiționalitate
ex ante
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Criterii de îndeplinire

9.
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
sărăciei și a
oricărei
discriminări

FSE:
- Incluziunea activă, inclusiv
în vederea promovării
egalității de șanse, a
participării active și a
îmbunătățirii capacității de
inserție profesională.
FEDR:
- Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și
local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de
sănătate, promovând
incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la
servicii sociale, culturale și
de recreere, precum și
trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile
prestate de comunitate.

9.1. Existența și
implementarea unui
cadru strategic de
politică națională
pentru reducerea
sărăciei care vizează
incluziunea activă a
persoanelor excluse
de pe piața muncii în
lumina Orientărilor
privind ocuparea
forței de muncă.

[…]
- conține măsuri de sprijinire
a atingerii țintei privind
sărăcia și excluziunea
socială la nivel național
(definită în Programul
Național de Reformă), care
include promovarea locurilor
de muncă durabile și de
calitate pentru persoanele
cele mai expuse riscului de
excluziune socială, inclusiv
pentru persoanele din
comunitățile marginalizate;
[…]
- în funcție de nevoile
identificate, include
măsuri pentru trecerea de
la îngrijirea instituțională
la cea bazată pe
comunitate;

[…]

FSE:
- Integrarea socio-economică
a comunităților marginalizate,
cum ar fi romii.
FEDR:
- Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și
local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de
sănătate, promovând
incluziunea socială prin
accesul la serviciile sociale,
culturale și de recreere,

- Există un cadru strategic
de politică națională pentru
reducerea sărăciei, care
vizează incluziunea activă,
care:

9.2. Existența unui
cadru strategic de
politică națională
privind incluziunea
romilor
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Există un cadru strategic de
politică națională privind
incluziunea romilor care:
- stabilește obiective
naționale realizabile pentru
integrarea romilor în scopul
eliminării decalajului față de
restul populației. Aceste
ținte ar trebui să vizeze cele
patru obiective ale UE de
integrare a romilor legate de
accesul la educație,
ocuparea unui loc de
muncă, servicii medicale și

precum și trecerea de la
serviciile instituționale la
serviciile prestate de
comunități.
FSE:
- Îmbunătățirea accesului la
servicii accesibile, durabile și
de înaltă calitate, inclusiv
asistență medicală și servicii
sociale de interes general.
FEDR:
- Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și
local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de
sănătate, promovând
incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și
trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile
prestate de comunități.

locuințe;
[…]
9.3. Sănătate:
Existența unui cadru
strategic de politică
națională sau
regională pentru
sănătate [...]

- Există un cadru strategic
de politică națională sau
regională pentru sănătate
care conține:
- măsuri coordonate pentru
îmbunătățirea accesului la
servicii de sănătate;
[…]

1.1.2 Condiționalități ex ante generale
Domeniul

Condiționalitate ex ante

Criterii de îndeplinire

1.
Antidiscriminare

Existența unei capacități administrative
pentru punerea în aplicare și aplicarea
legislației antidiscriminare a Uniunii și
a politicii în materie de fonduri ESI

- Măsuri în conformitate cu cadrul
instituțional și juridic al Statelor Membre
pentru implicarea organismelor
responsabile pentru promovarea unui
tratament egal pentru toate persoanele pe
tot parcursul pregătirii și realizării
programelor, inclusiv furnizarea de
consiliere privind egalitatea în activitățile
conexe fondurilor ESI;
- Măsuri pentru formarea personalului
autorităților implicate în gestionarea și
controlul fondurilor ESI în domeniul
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3. Invaliditate

Existența capacității administrative
pentru punerea în aplicare și aplicarea
Convenției Organizației Națiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu
handicap (UNCRPD) în domeniul
fondurilor ESI în conformitate cu
Decizia 2010/48/CE a Consiliului

legislației și politicilor antidiscriminare ale
UE.
- Măsuri în conformitate cu cadrul
instituțional și juridic al Statelor Membre
pentru consultarea și implicarea
organismelor responsabile pentru protecția
drepturilor persoanelor cu handicap sau a
organizațiilor reprezentative ale
persoanelor cu handicap sau a altor părți
interesate relevante pe tot parcursul
pregătirii și realizării programelor;
- Măsuri pentru formarea personalului
autorităților implicate în gestionarea și
controlul fondurilor ESI în domeniul
legislației aplicabile a Uniunii și în
domeniul legislației și politicilor naționale
privind persoanele cu handicap, inclusiv în
ceea ce privește aplicarea practică a
UNCRPD, reflectată în legislația Uniunii și
cea națională, după caz;
- Măsuri pentru asigurarea monitorizării
aplicării articolului 9 din UNCRPD în
legătură cu fondurile ESI pe tot parcursul
pregătirii și realizării programelor.

2. Regulamentul FSE2
Dizpoziția
Considerentul 6

Textul
FSE poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
accesul la servicii de interes general
abordabile, viabile și de înaltă calitate, în
special în domeniul asistenței medicale, al
serviciilor de ocupare a forței de muncă și
de formare, al serviciilor destinate
persoanelor fără adăpost, al îngrijirii în
afara școlii, al îngrijirii copiilor și al

2

Relevanța pentru Instrumentar
FSE poate fi utilizat pentru a
sprijini o gamă de servicii de
înaltă calitate în comunitate, care
pot ajuta la eliminarea nevoii de
îngrijire instituțională. Serviciile
prestate de comunitate pot fi
furnizate, printre altele, și de
organizații neguvernamentale.

Regulamentul (UE) Nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, disponibil la adresa: http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=RO
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Considerentul 19

Articolul 2(1)
(Misiuni)

Articolul 2(3)

Articolul 3(1)(a)
(Domeniul de
aplicare a
sprijinului)

serviciilor de îngrijire pe termen lung.
Serviciile sprijinite pot fi publice, private sau
comunitare și pot fi prestate de diferite tipuri
de furnizori, și anume de administrații
publice, întreprinderi private, întreprinderi
sociale, organizații neguvernamentale.
FSE ar trebui să sprijine îndeplinirea
obligației Uniunii în temeiul Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu handicap
în ceea ce privește, inter alia, educația,
ocuparea unui loc de muncă și
accesibilitatea. FSE ar trebui, de
asemenea, să promoveze tranziția de la
asistența instituționalizată la cea acordată
la nivelul comunității. FSE nu ar trebui să
sprijine acțiuni care contribuie la segregare
sau la excluziune socială.
FSE promovează niveluri ridicate de
ocupare a forței de muncă și de calitate a
locurilor de muncă, îmbunătățește accesul
la piața forțelor de muncă, [...] încurajează
un nivel ridicat de educație și formare
pentru toți [...], combate sărăcia,
îmbunătățește incluziunea socială și
promovează egalitatea de gen,
nediscriminarea și egalitatea de șanse [...]
Beneficiarii FSE sunt persoane, inclusiv
persoane dezavantajate, cum ar fi șomerii
pe termen lung, persoanele cu handicap,
[...] comunitățile marginalizate și persoanele
de toate vârstele, care se confruntă cu
sărăcia și excluziunea socială.
Pentru obiectivul tematic „Promovarea unor
locuri de muncă durabile și de calitate și
sprijinirea mobilității lucrătorilor”:
(i) Accesul la locuri de muncă pentru
persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă și pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru șomerii de lungă durată și
pentru persoanele cu șanse mici de
angajare [...]
(ii) Integrarea durabilă pe piața forțelor de
muncă a tinerilor [...] inclusiv a tinerilor care
se confruntă cu riscul excluziunii sociale și
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Acțiunile sprijinite de FSE ar
trebui să fie în conformitate cu
CRPD al ONU și ar trebui să
contribuie la procesul de
dezinstituționalizare în SM.
Există, de asemenea, și o
interzicere în mod explicit a
utilizării FSE pentru sprijinirea
acțiunilor ce contribuie la
segregarea sau excluderea
socială a oricărui grup de
persoane.
FSE poate contribui pentru a
face ca serviciile principale să fie
disponibile și accesibile
persoanelor cu nevoi de îngrijire
și/sau sprijinire, în special
ocuparea forței de muncă și
educația.

Persoanele care suferă de
excludere socială, inclusiv copiii
instituționalizați, persoanele cu
handicap, persoanele cu
probleme de sănătate mintală și
persoanele fără adăpost, trebuie
să beneficieze de sprijinul FSE.
FSE ar trebui să faciliteze
accesul la ocuparea forței de
muncă persoanelor cu handicap,
persoanelor cu probleme de
sănătate mintală, persoanelor
fără adăpost și tinerilor
instituționalizați sau celor din
comunități minoritare (cum ar fi
romii sau migranții).

Articolul 3(1)(b)

a tinerilor din comunitățile marginalizate [...]
Pentru obiectivul tematic „Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare”:
(i) Incluziune activă, inclusiv în vederea
promovării egalității de șanse, a participării
active și a îmbunătățirii capacității de
inserție profesională;
(ii) Integrarea socio-economică a
comunităților marginalizate, cum ar fi romii;
(iii) Combaterea tuturor formelor de
discriminare și promovarea egalității de
șanse;
(iv) Creșterea accesului la servicii
accesibile, durabile și de înaltă calitate,
inclusiv asistență medicală și servicii
sociale de interes general

Articolul 3(1)(c)

Pentru obiectivul tematic „Efectuarea de
investiții în domeniul educației, al formării și
al formării profesionale în vederea
dobândirii de competențe și a învățării pe
tot parcursul vieții”:
(i) [...] promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar, primar și secundar
de calitate [...]

Articolul 4(2)
(Coerență și
concentrare
tematică)

În fiecare stat membru, cel puțin 20 % din
totalul resurselor FSE sunt alocate
obiectivului tematic „promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare” [...]

Articolul 6(3)
(Implicarea
partenerilor)

În scopul de a încuraja participarea
adecvată și accesul organizațiilor
neguvernamentale la acțiunile sprijinite din
FSE, în special în domeniile incluziunii
sociale, egalității între bărbați și femei și
egalității de șanse, autoritățile care
gestionează un PO [...] se asigură că o
sumă corespunzătoare din resursele FSE
este alocată consolidării capacităților
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FSE ar trebui să sprijine accesul
la ocuparea forței de muncă și la
serviciile sanitare și sociale de
înaltă calitate pentru diferitele
grupuri de persoane cu nevoi de
îngrijire și/sau sprijin. Situația
romilor, care au șanse mari să fie
instituționalizați în anumite SM,
trebuie, de asemenea, să fie
abordată de acțiunile finanțate de
FSE.
Acțiunile care discrimintează
împotriva oricărui grup de
persoane și care perpetuază
excluderea socială a acestora ar
trebui să nu fie sprijinite de FSE.
FSE ar trebui să fie utilizat pentru
a sprijini accesul copiilor și
tinerilor cu nevoi de îngrijire
și/sau sprijin la educația
principală. Acest aspect prezintă
o relevanță deosebită pentru
dezinstituționalizare, luând în
considerare că incapacitatea de
a accesa educația principală este
unul din motivele principale
pentru instituționalizarea copiilor
cu handicap.
SM ar trebui să utilizeze cel puțin
20% din FSE pentru acțiuni care
să promoveze incluziunea
socială, combaterea sărăciei și
discriminării împotriva
persoanelor cu nevoi de îngrijire
și/sau sprijin.
FSE ar trebui să fie utilizat pentru
consolidarea capacităților ONGurilor care lucrează cu, sau
reprezintă, copii, persoane cu
handicap, persoane cu probleme
de sănătate mintală și persoane
fără adăpost, astfel ca ei să
poată participa la planificarea
acțiunilor ce urmează a fi

organizațiilor neguvernamentale.
Articolul 8
(Promovarea
egalității de șanse
și nediscriminarea)

SM și Comisia promovează egalitatea de
șanse pentru toți, fără discriminare în
funcție de [...] handicap, vârstă [...] prin
acordarea unei importanțe de prim ordin
principiului nediscriminării [...] Astfel de
acțiuni vizează combaterea tuturor formelor
de discriminare, precum și îmbunătățirea
accesului persoanelor cu handicap, în
vederea îmbunătățirii integrării pe piața
forțelor de muncă, în educație și formare,
consolidând astfel incluziunea socială,
reducând inegalitățile în ceea ce privește
nivelul de educație și starea de sănătate și
facilitând tranziția de la asistența
instituționalizată la cea acordată la nivelul
comunității, în special în cazul celor care se
confruntă cu discriminarea multiplă.

sprijinite de FSE și la aplicarea
finanțării FSE.
Acțiunile sprijinite de FSE ar
trebui să promoveze egalitatea
de șanse pentru toți. Așadar,
ocuparea forței de muncă,
educația, serviciile sanitare și
sociale ar trebui să fie disponibile
și accesibile persoanelor cu
handicap și altor grupuri cu nevoi
de îngrijire și/sau sprijin. Este
important ca orice acțiune
finanțată de FSE să sprijine
procesul de dezinstituționalizare
în SM.

3. Regulamentul FEDR3
Dispoziția
Considerentul 15

Considerentul 16

Textul
Pentru a promova incluziunea socială și
pentru a combate sărăcia, în special în
comunitățile marginalizate, este necesar să
se îmbunătățească accesul la serviciile
sociale, culturale și de recreere prin
furnizarea infrastructurilor la scară mică,
ținând seama de nevoile specifice ale
persoanelor cu handicap și ale persoanelor
în vârstă.
Serviciile bazate pe comunitate ar trebui să
acopere toate formele de servicii
comunitare la domiciliu, bazate pe familie,
rezidențiale și de alt tip care sprijină dreptul
tuturor de a trăi în comunitate, respectând
egalitatea de a alege, și care urmăresc
prevenirea izolării sau segregării de
comunitate.

3

Relevanța pentru Instrumentar
SM ar trebui să utilizeze FEDR
pentru a îmbunătăți accesul
persoanelor cu handicap la
serviciile principale, și nu să
finanțeze infrastructura care să
favorizeze excluderea socială și
segregarea de restul societății a
acestora.
Infrastructura care este finanțată
de FEDR ar trebui să sprijine
dreptul tuturor persoanelor de a
trăi în comunitate, spre
deosebire de îngrijirea
instituțională. Aici sunt incluși
copiii, persoanele cu handicap,
persoanele cu probleme de
sănătate mintală și persoanele
fără adăpost.

Regulamentul (UE) Nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, disponibil la adresa: http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=RO
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Articolul 3(1)
(Domeniul de
aplicare al
sprijinului din
partea FEDR)

FEDR sprijină următoarele activități, pentru
a contribui la prioritățile de investiții
menționate la articolul 5:
(d) investițiile în infrastructurile din domeniul
social, al sănătății, al cercetării, al inovării,
al afacerilor și al educației;

Articolul 5(9)
(Priorități de
investiții)

FEDR sprijină următoarele priorități de
investiții [...]:
(9) promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare prin:
(a) investiții în infrastructurile sanitare și
sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în materie de sănătate,
promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la servicii sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea
de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale;

FEDR nu poate fi folosit pentru a
finanța infrastructura ce conduce
la izolarea sau segregarea
copiilor, persoanelor cu handicap
sau a altor grupuri din
comunitate. Drept urmare, SM nu
poate renova sau construi noi
instituții utilizând FEDR.
Citit împreună cu Considerentul
16, FEDR ar trebui să fie utilizat
pentru a sprijini infrastructura
care va sprijini dreptul de a trăi în
comunitate al tuturor grupurilor
sub îngrijire instituțională sau cu
risc de instituționalizare. Aici se
pot include infrastructura legată
de locuințele principale, educație
și cea sanitară.
Orice infrastructură sprijinită de
FEDR ar trebui să promoveze
incluziunea socială și să
faciliteze procesul de
dezinstituționalizare în SM. Drept
urmare, SM nu poate finanța
infrastructura care este
instituțională în natură.

Note: This translation is still subject to proofreading . If you find that some of the terms used are
incorrect or inappropriate, please get in contact with one of the organisations in membership of
the EEG.

Document translated with the financial support from the European Union
Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020). For further
information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi
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