INSTRUCŢIUNI
pentru primării privind implementarea măsurilor auxiliare
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014

Începând cu anul 2014 fostul Programul European de Ajutorare a Persoanelor
Defavorizate (PEAD) derulat în perioada 2007-2013 de Agenția de Plați si Intervenție in
Agricultura devine Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) care
trece in competenta Ministerului Fondurilor Europene (MFE).
Baza legală europeană pentru POAD este constituită de Regulamentul nr. 223/2014
al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014 care înlocuiește legislația
europeană anterioară în domeniu. Cadrul legal național este Hotărârea de Guvern nr.
799/2014 care stabilește cadrul colaborării instituționale necesar implementării POAD 2014
în România şi categoriile de persoane care vor beneficia de ajutoarele alimentare distribuite
în cadrul POAD.
Acest program este finanţat în concordanţă cu Programul Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate, program care în prezent este în curs de adoptare în cadrul
Comisiei Europene.
În conformitate cu Regulamentul 223/2014, „Măsuri auxiliare reprezintă activităţile
prevăzute în plus faţă de distribuirea de alimente cu scopul de a atenua excluziunea socială
şi a rezolva urgenţele sociale, într-o manieră sustenabilă”.
Acestea sunt obligatorii de îndeplinit de către statul membru al UE.
În programul operaţional, România a negociat cu Comisia Europeană următoarele
tipuri de măsuri auxiliare:
„Ajutorul alimentar este un răspuns la nevoile primordiale ale persoanelor defavorizate. În
același timp pentru a eficientiza ajutorul alimentar, distribuţia de alimente va fi însoţită de
măsuri auxiliare care să încurajeze inserția socială a acestor persoane.
Măsurile care vor fi aplicate sunt:
 Educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale, precum şi a locuinţei proprii;
 Facilitatea accesului la serviciile medicale;
 Orientare către servicii sociale, furnizate de angajații serviciilor publice de
asistenţă socială din primării; Orientarea în vederea inserției profesionale,
precum și sprijin în căutarea unui loc de muncă.
Alte măsuri care ar putea fi finanțate de la bugetul de stat sunt:
 Facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică, efectuate de angajaţii
primăriilor;
 Recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional.
Organizațiile partenere (primăriile) care livrează în mod direct alimente, vor întreprinde, ele
însele sau în cooperare cu alte organizații, măsurile auxiliare.
Măsurile expuse mai sus nu sunt exhaustive și vor fi livrate în funcție de nevoile
individuale ale grupului țintă, şi nu vor aduce atingere demnităţii persoanei”.
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În acest sens primările vor întreprinde anumite măsuri pentru îndeplinirea unor astfel de
măsuri auxiliare.
! În zilele în care are loc distribuţia de alimente, primăriile vor pune la dispoziţie un
angajat al direcţiei de asistenţă socială care va răspunde la întrebările persoanelor
defavorizate, şi va asigura îndrumări pentru a orienta persoanele respective spre diverse
servicii asigurate de primărie sau alte instituţii (ex: sprijin în căutarea unui loc de muncă).
! Aceeaşi persoană poate oferi sfaturi competente pentru asigurarea igienei corporale (unde
este cazul) sau a igienei locuinţei.
! De asemenea, primăriile pot pune la dispoziţie un jurist care să acorde îndrumare
persoanelor defavorizate către servicii din primărie sau alte instituţii care să le rezolve
problemele cu caracter juridic.
! Unde există posibilitatea, primăria poate asigura prezenţa în zilele de distribuire a unui
asistent medical, sau a unui medic care să ofere sfaturi nutriţionale sau de igienă personală
sau a căminului.
Aceste măsuri trebuie monitorizate de către primării, astfel încât va fi necesar să se
întocmească raportări referitoare la modalitatea de implementare a acestor măsuri.
Mai jos, formular de completat pentru inventarierea măsurilor auxiliare.
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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITOARIALĂ
Municipiu/Oraş/Comună: …
Judeţul: …
Nume persoană: …
Funcţia/Direcţia: …
Data: ….
Nr.crt. Întrebări adresate
defavorizate

de

persoane Răspunsuri/Soluţii identificate

1.
2.
** Se va completa pentru toate solicitările dintr-o zi de distribuire a pachetelor alimentare.

Angajat primărie,

Primar,
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