Nesecret

Decizia etapei de încadrare
privind „Programul Operațional Combaterea Sărăciei 2021-2027”
Nr.

din

.06.2020

Ca urmare a notificării transmise de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru
„Programul Operațional Combaterea Sărăciei 2021-2027”, înregistrată în cadrul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) cu nr. R/1591/19.05.2020, a analizării documentaţiei
tehnice, a punerii la dispoziția publicului spre consultare a proiectului de program la următorul
link: http://www.mmediu.ro/articol/program-operational-combaterea-saraciei/3351 și pe siteul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/, a consultărilor din cadrul şedinţei Comitetului Special
Constituit desfăşurate în sistem de videoconferință în data de 09.06.2020, în baza Hotărârii
Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide: „Programul Operațional Combaterea
Sărăciei 2021-2027” nu are efecte semnificative asupra mediului și nu necesită evaluare de
mediu.
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:
1. Caracteristicile programului:
Programul Operațional Combaterea Sărăciei 2021-2027 (POCS 2021-2027) este un document
strategic de programare dedicat sectorului incluziunii sociale. Acest program a fost elaborat de
MFE, Direcția Generală Programe și Coordonare Sistem (DGPCS), în baza Regulamentului privind
prevederile comune (CPR) și urmează a fi aprobat prin decizie a Comisiei Europene.
Acest program acoperă domeniul incluziunii sociale și al Dezvoltării Locale plasate sub
Responsabilitatea Comunității (DLRC), obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia
programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în
funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.
Scopul POCS 2021-2027 este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile (copiii și tinerii, locuitorii din mediul rural, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități,
persoanele vârstnice, persoanele care ies din regimul de detenție, persoanele dependente de
alcool și droguri, victimele traficului de persoane, victimele violenței domestice, persoanele
fără adăpost, migranții, persoanele cu un nivel scăzut de școlaritate, familiile monoparentale
care au copil/copii în întreținere, familiile cu mai multi copii), prin reducerea decalajului ruralurban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de
calitate pentru populația vulnerabilă.
MFE asigură funcția de Autoritate de Management pentru POCS 2021-2027, aspect reflectat şi în
cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană.
POCS 2021–2027 este un program multifond, finanțarea fiind asigurată prin FSE+ și FEDR.
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a) Gradul în care programul creează un cadru pentru proiecte şi activităţi viitoare:
Programul propus este structurat după cum urmează:
Obiective Specifice
FSE+ (i) îmbunătățirea
accesului la piața muncii
pentru toate persoanele în
căutarea unui loc de
muncă, în special pentru
tineri, șomerii de lungă
durată
și
persoanele
inactive,
promovarea
desfășurării de activități
independente
și
a
economiei sociale;

FSE+
(iii)
promovarea
participării femeilor la
piața muncii, a unui
echilibru mai bun între
viața profesională și cea
privată, inclusiv accesul la
servicii de îngrijire a
copiilor și a persoanelor
dependente

FSE + (iii)bis - promovarea
unui mediu de lucru
sănătos care să reducă
riscurile
la
adresa
sănătății, a adaptării la
schimbare a lucrătorilor, a
întreprinderilor
și
a
antreprenorilor
și
a
îmbătrânirii active și în

Priorități de investiții
Axa 1: Măsuri care țintesc dezvoltarea
serviciilor de suport pentru ocupare, care
acordă sprijin personalizat pentru:
- accesul pe piața muncii al tuturor
persoanelor care aparțin unor grupuri
vulnerabile, sau care locuiesc în
comunitățile marginalizate din zonele
urbane,
- păstrarea locului de muncă,
- adaptarea locului de muncă la nevoile
specifice ale persoanelor vulnerabile
(accesibilitatea fizică, informațională,
administrativă, program de lucru,
organizarea colectivului de lucru,
etc).
Axa 4 : măsuri care contribuie la un acces
mai bun al femeilor la piața muncii,
precum și la un echilibru mai bun al vieții
de familie cu viața profesională;
(centrele de zi pentru prevenirea
separării copilului de familie care oferă
servicii de asistență și îngrijire copiilor,
pe durata zilei, dar și informare,
consiliere pentru familii; sprijin adaptat
familiilor mono-parentale pentru a
răspunde nevoilor mamelor, în vederea
creșterii angajabilității și autonomiei
părintelui singur)

Axa 5 : măsuri privind promovarea
îmbătrânirii active: acțiuni de voluntariat
care
permit
schimburile
intergeneraționale
(dezvoltarea
de
programe intergeneraționale), acțiuni
care contribuie la menținerea stării de
sănătate a persoanelor vârstnice (callcenter pentru situații de urgență, brățări
de monitorizare a stării de sănătate)

Tipuri de proiecte
FSE +
097 măsuri care facilitează
accesul la ocupare;
098 măsuri care facilitează
accesul la ocupare a șomerilor
de lungă durată;
106 măsuri de promovare a
echilibrului
între
viața
profesională și cea privată,
inclusiv a accesului la servicii
de îngrijire a copiilor și
persoanelor dependente.

091 infrastructură socială care
contribuie
la
incluziunea
socială;
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului de sărăcie sau de
excluziune socială, inclusiv a
persoanelor
celor
mai
defavorizate și a copiilor;
106 măsuri de promovare a
echilibrului
între
viața
profesională și cea privată,
inclusiv a accesului la servicii
de îngrijire a copiilor și a
persoanelor dependente;
114 sprijin pentru educația
adultului;
115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate.
110 măsuri care încurajează
îmbătrânirea activă;
115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate.
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condiții bune de sănătate;
FSE+
(v)
promovarea
accesului egal la educație
și formare de calitate și
favorabile
incluziunii,
precum și a absolvirii
acestora, în special pentru
grupurile
defavorizate,
începând de la educația și
îngrijirea
copiilor
preșcolari, continuând cu
educația
și
formarea
generală și profesională și
până
la
învățământul
terțiar, precum și educația
și învățarea în rândul
adulților,
inclusiv
prin
facilitarea mobilității în
scop educațional pentru
toți
FSE
+(vii)
favorizarea
incluziunii active pentru a
promova egalitatea de
șanse și participarea activă
și a îmbunătăți capacitatea
de inserție profesională

FSE+ (viii) promovarea
integrării socio-economice
a resortisanților țărilor
terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi
romii

AXA 1: măsuri prin Strategiile de
dezvoltare locală ce pot finanța, în
funcție de nevoile identificate, servicii
de educație și îngrijire pentru copii,
servicii de tip before și after school,
servicii de suport educațional pentru
copiii la risc de abandon școlar, servicii
de sprijin educațional pentru adulții
vulnerabili.

115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate;
117
măsuri
pentru
îmbunătățirea accesului unor
grupuri marginalizate, cum ar fi
romii, la educație și locuri de
muncă și pentru promovarea
incluziunii sociale a acestora.

Axa 6: acordarea unui pachet integrat
pentru susținerea încadrării pe piața
muncii sau a creșterii angajabilității
persoanelor cu dizabilități, asigurat
printr-un mecanism competitiv, de către
furnizori publici sau privați de servicii de
ocupare:
campanie
media,
informare/diseminare, identificare a
angajatorilor și a persoanelor cu
dizabilități,
evaluarea
abilităților
profesionale și sociale, aplicat de către o
echipă
de
specialiști
(consilier
vocațional, psiholog, etc.), organizarea
unor burse ale locurilor de muncă pentru
persoanele cu dizabilități, măsuri de
acompaniament pre și post angajare,
minim 6 luni de la data angajării.
Axa 7 : un pachet de servicii integrate
pentru adulți (facilitarea accesului la
servicii medicale, consiliere psihologică și
îndrumare, organizarea cursurilor de
limba română, orientare și asistență
pentru
demersuri
administrative,
profilare, consiliere și orientare în
vederea accesului la servicii de ocupare,
certificarea competențelor)
- un pachet de servicii integrate pentru
copii (facilitarea accesului la servicii
medicale, consiliere psihologică și
îndrumare, organizare cursuri de limba

107 măsuri pentru un mediu de
lucru sănătos și bine adaptat,
inclusiv promovarea activității
fizice,
care
să
abordeze
riscurile pentru sănătate;
115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate;
116
platforme
pentru
integrarea și reintegrarea în
muncă
a
persoanelor
dezavantajate.

097 măsuri care facilitează
accesul la ocupare;
098 măsuri care facilitează
accesul la ocupare a șomerilor
de lungă durată;
108 sprijin pentru dezvoltarea
competențelor digitale;
115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate;
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului
de
sărăcie
sau
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FSE+
(ix)
creșterea
accesului egal la servicii de
calitate și sustenabile;
modernizarea
sistemelor
de
protecție
socială,
inclusiv
promovarea
accesului
la
protecție
socială;
îmbunătățirea
accesibilității,
a
eficacității
și
a
adaptabilității sistemelor
de sănătate, a serviciilor
de îngrijire pe termen lung

română, servicii educaționale)

excluziune, inclusiv a celor mai
defavorizați și a copiilor;
116
platforme
pentru
integrarea și reintegrarea în
muncă
a
persoanelor
dezavantajate.

Axa 1: dezvoltarea serviciilor sociale în
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) urbane
ce permite crearea sau extinderea unor
servicii de asistență socială, mediere
pentru accesul pe piața muncii, servicii
de sănătate, adresate în mod specific
nevoile persoanelor cu acces redus la
serviciile din comunitate.

122 măsuri de îmbunătățire a
prestării serviciilor de îngrijire
familială și a servicilor de
îngrijire în cadrul comunității

Axa 3: dezvoltarea serviciilor cu caracter
integrat în comunitățile rurale (servicii
de asistență socială, asistență medicală
comunitară,
suport
educațional);
formarea unor echipe comunitare de
specialiști (asistent social, asistent
medical, îngrijitor de bătrâni, mediator
școlar, consilier ocupare cu munca de
teren, în funcție de nevoile comunității);
sprijin acordat autorităților locale pentru
a
reglementa
situația
așezărilor
informale
(identificarea
acestora,
evaluarea situației, cadastrare, suport
administrativ); pregătirea/ specializarea
asistenților sociali și a altor persoane ce
lucrează în comunitățile marginalizate

142 evaluare și studii, colectare
de date;
143 consolidarea capacităților
autorităților statelor membre,
ale
beneficiarilor
și
ale
partenerilor relevanți;
117
măsuri
pentru
îmbunătățirea accesului unor
grupuri marginalizate, cum ar fi
romii, la educație și locuri de
muncă și pentru promovarea
incluziunii sociale a acestora;
121 măsuri de facilitare a
accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, sustenabile
și accesibile financiar;
122 măsuri de îmbunătățire a
prestării serviciilor de îngrijire
familială și a serviciilor de
îngrijire în cadrul comunități;
124 măsuri de îmbunătățire a
accesului la servicii de îngrijire
pe termen lung (cu excepția
infrastructurii);
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului de sărăcie sau de
excluziune socială;
140 informare și comunicare;
141 pregătirea, implementare,
monitorizare și control;
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Axa 4: măsuri care contribuie la un acces
mai bun al copiilor și tinerilor la servicii
de calitate în comunitate, cât mai
aproape de domiciliu:
o centre de zi pentru prevenirea
separării copilului de familie, care
oferă servicii de asistență și îngrijire
copiilor, pe durata zilei, dar și
informare, consiliere pentru familii;
o centre de servicii specializate pentru
copiii și tinerii cu tulburări de
comportament
(construirea/
reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/ echiparea unor centre de
zi pentru copiii și adolescenții cu
tulburări
de
comportament
(violență), precum și servicii de
terapie);
o servicii de sprijin în comunitate
pentru tinerii care au părăsit și care
urmează să părăsească sistemul de
protecție
specială
(consiliere,
orientare în carieră, dezvoltare
personală și dezvoltarea de abilități
de viață independentă, monitorizare
post-intervenție, asigurarea locuinței
gratuite prin plata chiriei);
o finanțarea taberelor de creație/ sport
pentru copii școlari pentru accesul
copiilor săraci la activități sportive și
de divertisment;
o consolidarea serviciilor destinate
prevenirii separării copilului de
părinți (centre de zi);
o formarea specialiștilor care lucrează
cu tinerii și copiii

115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate;
125 măsuri de modernizare a
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului
la protecția socială
099 sprijin specific pentru
ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor și integrarea
socio-economică a tinerilor;
114 sprijin pentru educația
adulților
(cu
excepția
infrastructurilor);
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului de sărăcie sau de
excluziune socială, inclusiv a
persoanelor
celor
mai
defavorizate și a copiilor;
121 măsuri de facilitare a
accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, sustenabile
și accesibile financiar;
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului de sărăcie sau de
excluziune socială, inclusiv a
persoanelor
celor
mai
defavorizate și a copiilor;
125 măsuri de modernizare a
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului
la protecție socială.
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Axa 5: dezvoltarea de noi servicii
destinate vârstnicilor prin subvenționarea
costurilor îngrijirii și al serviciilor conexe
pentru bătrânii singuri, din mediul urban,
în situații de dependență și cu un venit
lunar inferior salariului minim pe
economie;
- măsura privind promovarea îmbătrânirii
active a vârstnicilor (call-center de
urgență și dispozitive (brățări etc.)
pentru asistarea persoanelor dependente
și pentru monitorizarea stării de sănătate
a vârstnicilor);
- formarea specialiștilor/personalului ce
lucrează cu persoanele în vârstă.
Axa 6: măsuri pentru asigurarea
asistenței juridice, accesibilă și la un
cost rezonabil, pentru persoanele fără
capacitate de exercițiu sau cu capacitate
de exercițiu restransă, prin finantarea a
47 de echipe formate din jurist și
terapeut/
interpret/
consilier/
facilitator;
- dezvoltarea de servicii de îngrijire/
reabilitare de zi destinate copilului cu
dizabilități (fie în centre, fie mobile), în
cadrul cărora să fie oferite servicii de
abilitare/reabilitare, specializate pe tip
de dizabilitate; organizarea de cursuri
destinate
părinților
copiilor
cu
dizabilități
în
vederea
dezvoltării
abilităților parentale specifice;
- dezvoltarea serviciilor de reabilitare în
comunitate, prin echipe mobile de
servicii (47 echipe mobile de specialiști)
care asigură la domiciliu serviciile
specializate
de
abilitare/reabilitare
(asistent social, un fizio-kinetoterapeut,
un medic specialist, un psiholog și un
șofer;
- dezvoltarea infrastructurii și serviciilor
sociale pentru persoanele cu dizabilități
care părăsesc sistemul de protecție
specială ori care doresc să trăiască
independent în comunitate (centre de zi,
locuințe protejate, etc);
- accesul persoanelor cu dizabilități la
echipamente, mijloace și tehnologii
asistive, pentru incluziune socială și
participare activă la viața comunității;

091 alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea
socială în cadrul comunității;
124
măsuri
pentru
îmbunătățirea îngrijirii de lungă
durată (exclusiv infrastructura);
125 măsuri de modernizare a
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului
la protecția socială.

115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate;
106 măsuri de promovare a
echilibrului
între
viața
profesională și cea privată,
inclusiv a accesului la servicii
de îngrijire a copiilor și
persoanelor dependente;
122 măsuri de îmbunătățire a
prestării serviciilor de îngrijire
familială și a serviciilor de
îngrijire în cadrul comunității;
121 măsuri de facilitare a
accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, sustenabile
și accesibile financiar;
124 măsuri de îmbunătățire a
serviciilor de îngrijire de lungă
durată (exclusiv infrastructură);
125 măsuri de modernizare a
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului
la protecția socială.
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- formarea specialiștilor care lucrează cu
persoane cu dizabilități.

FSE+
(x)
promovarea
integrării
sociale
a
persoanelor expuse riscului
de
sărăcie
sau
de
excluziune socială, inclusiv
a persoanelor celor mai
defavorizate și a copiilor
FSE+
(xi)
reducerea
deprivării materiale prin
furnizarea de alimente
și/sau asistență materială
de bază persoanelor celor
mai defavorizate, inclusiv
prin măsuri auxiliare.

Axa 7: servicii integrate pentru victimele
traficului de persoane și victimele
violenței domestice: cazare în centre
atât pentru victime, cât și pentru minorii
aflați în îngrijire, locuințe protejate/
vouchere chirie, consiliere psihologică,
consiliere
profesională,
consiliere
juridică,
suport
material
pentru
asigurarea nevoilor de bază;
- servicii de suport și reabilitare pentru
persoanele care se confruntă cu adicția
de droguri sau alcool (consiliere,
prevenirea recidivelor, terapii specifice
în comunitate);
- servicii de asistență socială, consiliere,
suport pentru incluziune, acordate
persoanelor care se liberează din
penitenciar;
- servicii de suport pentru incluziunea
socială a persoanelor fără adăpost
(consiliere, asistență socială, asistență
medicală, servicii de suport în stradă,
servicii de consiliere și mediere pentru
ocupare, etc);
- pregătirea suplimentară a specialiștilor
ce lucrează cu victimele violenței,
dependenții de alcool și droguri, etc.
Axa 1: măsuri de integrare socială a
grupurilor
vulnerabile,
conform
Strategiilor
de
dezvoltare
locală
elaborate de GAL-uri.

125
măsuri de modernizare a
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului
la protecția socială;
122 măsuri de îmbunătățire a
prestării serviciilor de îngrijire
familială și a serviciilor de
îngrijire în cadrul comunității;
121 măsuri de facilitare a
accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, sustenabile
și accesibile financiar;
098 măsuri care facilitează
accesul la ocupare a șomerilor
de lungă durată;
115 măsuri de promovare a
egalității de șanse și a
participării active în societate;
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului
de
sărăcie
sau
excluziune, inclusiv a celor mai
defavorizați și a copiilor;
116
platforme
pentru
integrarea și reintegrarea în
muncă
a
persoanelor
dezavantajate.
126
promovarea
integrării
sociale a persoanelor expuse
riscului
sărăciei
sau
de
excluziune socială.

măsuri de suport care vizează pachete
alimente de bază și obiecte de igienă,
pachete copil, pentru spijinirea familiilor
la nașterea copilului, dar și pentru
sprijinirea copilului la debutul școlar,
masă caldă/cantine sociale, măsuri de
acompaniere

127
combaterea
deprivării
materiale
prin
asistență
alimentară și/sau materială
pentru persoanele cele mai
defavorizate, inclusiv măsuri
auxiliare.
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FEDR d (iii) îmbunătățirea (Axa1) servicii sociale, de sănătate,
integrării socio-economice identificate în comunitățile urbane ca
a
comunităților fiind necesare, în urma diagnozei locale
marginalizate,
a
migranților și a grupurilor
dezavantajate prin măsuri
integrate care să includă
asigurarea de locuințe și
servicii sociale;
(Axa3)
sprijin
pentru
victimele
dezastrelor naturale în privința soluțiilor
de locuire post-dezastru;
- Sprijin infrastructură mică pentru
comunitățile marginalizate și mici
echipamente medicale pentru asistenții
medicali comunitari.

FEDR
090 infrastructuri de locuit
(altele decat cele pentru
migranți)
091 alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea
socială în cadrul comunității

(Axa 4) sprijin pentru dezvoltarea,
dotarea serviciilor de zi pentru copii;
- sprijin pentru dezvoltarea, dotarea
serviciilor specializate și de suport
pentru copiii și tinerii cu tulburări de
comportament.
(axa 5) sprijin pentru dotarea serviciilor
de promovare a îmbătrânirii active și a
unui stil de viață sănătos

091 alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea
socială în cadrul comunității

(Axa 6) dotarea centrelor de zi și sprijin
pentru locuire pentru persoanele cu
dizabilități, în locuințele protejate;
- dotarea centrelor de recuperare/
(re)abilitare pentru copiii cu dizabilități.

091 alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea
socială în cadrul comunității;
093 echipamente medicale;
094 active mobile de sănătate;
125 măsuri de modernizare a
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului
la protecție socială.
089 infrastructura de locuit
pentru migranti, refugiați și
persoane care aplică sau sunt
sub o formă de protecție
internațională;
091 alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea
socială în cadrul comunității;
090 infrastructuri de locuit
(altele decât cele pentru
migranți).

(Axa 7) reabilitarea spatiilor disponibile
pentru cazare temporară, aflate în
administrarea Ministerului Afacerilor
Interne
(MAI)
sau
a
structurilor
coordonate MAI, pentru migranți;
- dezvoltarea infrastructurii centrelor de
integrare din 12 orașe ale țării,
reprezentative din punct de vedere al
numărului de migranți, prin reabilitarea
și modernizarea unor spații aflate în
administrarea autorităților locale
- investițiile de tip FEDR vor viza în
primul
rând
renovarea/reabilitarea
spațiilor
existente,
dotarea
cu
echipamente și mobilier

090 infrastructuri de locuit
(altele decât cele pentru
migranți);
091 alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea
socială în cadrul comunității;
093 echipamente medicale.

093 echipamente medicale
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FEDR
(i)
promovarea
dezvoltării integrate în
domeniul social, economic
și
al
mediului,
a
patrimoniului cultural și a
securității
în
zonele
urbane.

- investitii în infrastrustructură - locuințe
protejate pentru victimele violenței
domestice și traficului de droguri
(Axa 2) dezvoltarea activităților de
valorificare și promovare a patrimoniului
cultural local (identificare a obiectivelor
turistice
relevante,
dezvoltarea
meșteșugurilor sau a tradițiilor locale)
care
pot
contribui
la
activarea
comunităților urbane și la generarea de
venituri pentru bugetele locale.

128 protejarea, dezvoltarea și
promovarea activelor turistice
publice și servicii turistice
conexe;
129 protejarea, dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
cultural și a
serviciilor
culturale;
130 protejarea, dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
natural și a ecoturismului.

b) Gradul în care programul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele care se
integrează sau care derivă din ele:
POCS 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există
subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu
programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – Program Operațional Regional,
Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare,
Programul Operațional de Sănătate.
c) Relevanţa programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din
perspectiva dezvoltării durabile:
POCS 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniul incluziunii
sociale și al dezvoltării locale și care prin măsurile propuse vine în sprijinul conceptului de
dezvoltare durabilă, punând accent pe componenta socială a dezvoltării durabile.
d)

Problemele de mediu relevante pentru program:

Autoritățile prezente în cadrul Comitetului Special Constituit nu au identificat probleme de
mediu relevante, nici posibile efecte semnificative asupra mediului determinate de
implementarea măsurilor propuse.
De asemenea, în urma consultării publicului, nu au fost depuse comentarii și sugestii privind
programul POCS 2021-2027 și efectele acestuia asupra mediului.
e)
Relevanţa programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de
mediu:
POCS 2021-2027 face obiectul negocierii cu Comisia Europeană și va fi implementat în
conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-2027 şi al Regulamentelor fondurilor
europene aferente.
În calitate de stat membru UE, România are obligația implementării Tratatului Uniunii Europene
și a întregii legislații comunitare, programul fiind elaborat în aplicarea la nivel național a
Regulamentului privind prevederile comune (CPR).
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2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:
a) Probabilitatea, durata, frecvenţa, natura cumulativă, mărimea și reversibilitatea
efectelor:
Programul prevede măsuri de construire/ reabilitare/ modernizare/extindere a unor centre de
zi, locuințe sociale, locuințe protejate, precum și măsuri de protejare/ dezvoltare/ promovarea
activelor turistice publice și servicii turistice conexe, a patrimoniului cultural și a serviciilor
culturale, a patrimoniului natural și a ecoturismului, fără a fi stabilite amplasamentul, natura,
mărimea și condițiile de funcționare, alocarea resurselor.
Cu informațiile furnizate în cadrul etapei de încadrare se poate aprecia că Programul nu
prevede proiecte concrete, care, din cauza posibilelor efecte semnificative pe care le-ar putea
avea asupra mediului ar face obiectul evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului, anexele nr.1 și 2.
Localizarea exactă a proiectelor propuse spre finanțare prin acest program și analiza acestora
de către autoritățile competente pentru protecția mediului vor putea conduce la o decizie
asupra necesității aplicării procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului la nivel de
proiect.
b)

Natura transfrontalieră a efectelor:

Implementarea acestui program nu generează efecte negative transfrontaliere.
c)

Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu:

Implementarea acestui program nu prezintă risc pentru sănătatea umană.
d)
Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan
naţional, comunitar sau internaţional.
Nu este cazul.
Prezenta decizie este emisă ca urmare a derulării etapei de încadrare cu consultarea titularului,
a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării
documentului programatic menționat, în cadrul Comitetului Special Constituit și având în vedere
că nu au fost depuse comentarii şi propuneri din partea publicului interesat.
Ministerul Fondurilor Europene are obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului despre orice modificare minoră sau extindere a programului survenită
după emiterea deciziei etapei de încadrare, în vederea evaluării potenţialelor efecte
semnificative asupra mediului aduse prin modificare.
Ministerul Fondurilor Europene are obligaţia de a supune procedurii de adoptare programul,
precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea
competentă pentru protecţiamediului.
Publicul are dreptul de a formula comentarii cu privire la proiectul de decizie, în conformitate
cu prevederile art.12 alin. (2) din H.G. nr. 1076/2004, pe care le poate trimite în scris la
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea prezentei.
Prezenta decizie reprezintă act administrativ și face obiectul Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Secretar de Stat
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