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DEFINIȚII, ABREVIERI ȘI ACRONIME 

Definiții 

Autoritatea de 

Management pentru 

Programul Operațional 

Capital Uman 

Autoritatea desemnată pentru gestionarea POCU, care îndeplinește funcțiile 

prevăzute la art. 125 din Regulamentul UE nr. 1303/2013, responsabilă 

pentru implementarea eficace și eficientă a FESI 

Comitetul Comun de 

Selecție 

Organism tehnic constituit în baza art. 33 alin. 4 al Regulamentului UE nr. 

1303/2013 și a Ordinului MDRAPFE nr. 6959/2017 

Comitetul Comun de 

Selecție Restrâns 

Organism tehnic, format din reprezentanți POR și POCU, cu responsabilităţi 

privind desfășurarea procesului de avizare a procedurilor GAL-urilor de 

evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborate în conformitate cu 

Strategiile de Dezvoltare Locală aprobate. CCS Restrâns va include experți 

POCU, respectiv POR 

Organism Intermediar Orice organism public care acționează sub responsabilitatea AM POCU sau 

AM POR și care îndeplinește atribuții delegate în numele AM POCU sau AM 

POR în raport cu operațiunile implementate de beneficiarii POCU sau POR 

Programul Operațional 

Capital Uman (POCU) 

Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020, document aprobat de 

Comisia Europeană, elaborat de România, care conține o strategie de 

dezvoltare și un set de obiective tematice, axe prioritare și priorități de 

investiții, pentru a fi implementate cu ajutorul Fondului Social European 

MySMIS Aplicația conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între beneficiari 

sau potențiali beneficiari și autorități, integrat în SMIS2014+ și care acoperă 

întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din 

FEDR, FC și FSE în conformitate cu prevederile art.122 alin (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. MySMIS reprezintă aplicația conexă SMIS 

care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali beneficiari 

și autorități, integrat în SMIS și care acoperă întregul ciclu de viață al 

proiectului, în cadrul programelor finanțate din FEDR, FC și FSE 

Abordare „bottom up” (de 

jos în sus) 

Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a 

deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei 

An de execuţie Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de 

finanţare în primul an sau actelor adiţionale în anii următori. 
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Beneficiar Persoană juridică / ONG, UAT, Societate Comercială, Instituţie - care a 

realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu 

Instituția finanțatoare pentru accesarea fondurilor europene de tip FEDR 

sau FSE 

Fișă de proiect Solicitarea completată prin tehno redactare a modelului de fișă de proiect 

puse la dispoziție de Asociația GAL Plaiuri Somesene, cu privire la investițiile 

care se doresc a fi realizate; 

Cerere de Finanţare Solicitarea completată electronic în sistemul MYSMIS pe care beneficiar 

selectat de GAL o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a 

proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile 

Cofinanţare publică Fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEDR sau FSE. 

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului 

României 

Comitetul de Evaluare şi 

Selecţie a Proiectelor 

Reprezintă organismul tehnic local, cu responsabilităţi privind evaluare şi 

selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la Grupul de Acţiune Locală 

Plaiuri Somesene în cadrul măsurilor: PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL 

UMAN - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și  a oricărei  forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 

5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 

20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, 

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în  contextul 

mecanismului de DLRC si PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014- 2020 

- Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - 

Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) 
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Comisia de Soluţionare 

Contestaţii 

Reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea 

contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a 

proiectelor pentru finanţare 

Comitetul de Evaluare şi 

Selecţie şi Comisia de 

Soluţionare Contestaţii 

Sunt    organizate   şi   funcţionează   în   conformitate   cu   prevederile 

regulamentului de organizare şi funcţionare 

Decizie de finanțare Document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 

între FEDR sau FSE şi beneficiarul fondurilor nerambursabile 

Derulare proiect Totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului 

Dosarul cererii de finanţare Cererea de finanţare împreună cu documentele anexate, care sunt sau vor 

fi depuse în sistemul MYSMIS după selectarea în prealabil a acesteia de către 

GAL Plaiuri Somesene. 

Eligibilitate Îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Fișa de proiect, Cererea de Finanţare şi 

Contractul de finanţare pentru FEDR sau FSE 

Evaluare Acţiune procedurală prin care fișa de proiect este analizată pentru 

verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 

proiectului în vederea depunerii acestuia în sistemul MYSMIS 

Fişa măsurii Document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, 

categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului 

Fonduri nerambursabile Fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 

pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi 

care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor 

contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de 

instituția finanțatoare 

Implementare proiect Totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de 

plată 

 

  
Lanț valoric Presupune activitati in care este angrenata o entitate, si care vizeaza – ca si 

activitati principale – transformarea materiei prime in produse finite, 

asigurand livrarea lor catre client 
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Lucrările Comitetului de 

Evaluare şi Selecţie şi ale 

Comisiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

Se  desfăşoară  pe  întreaga  perioadă  de  implementare  a  Strategiei  de 

Dezvoltare Locală a GAL Plaiuri Somesene 

Modernizare Cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 

infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, 

extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii prevăzute în 

bugetul SDL, care se realizează pe amplasamentele existente, fără 

modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale 

Măsura Defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea 

proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri 

nerambursabile); 

Reprezentantul legal Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu 

instituția finanțatoare, conform legislatiei în vigoare. 

Renovare Toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și 

al accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare 

și exterioare din incintă, etc.) precum și lucrări de recompartimentare, 

modificări ce duc lasporirea confortului (iluminat, echipare electrică, 

termică, securitate, etc.) și al siguranțeiîn exploatare (căi de acces și de 

circulație, sisteme de protecție la foc, etc.) în general, intervenții ce conduc 

la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei construcții, fără 

posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea 

destinației inițiale 

Solicitant Persoană juridică / ONG, UAT, Societate Comercială, Instituţie - potenţial 

beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEDR sau FSE 

Valoare eligibilă a 

proiectului 

Suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista 

cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 

prin FEDR respectiv FSE; procentul de confinanţare publică și privată se 

calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului 
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Valoarea neeligibilă a 

proiectului 

Reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt 

încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, 

ca atare, nu pot fi decontate prin FEDR sau FSE; cheltuielile neeligibile nu 

vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; 

cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar 

 

 

 

  
 

Abrevieri și acronime 

AM POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 

OIR POCU Organism Intermediar Regional POCU 

CCS Comitetul Comun de Selecție 

CE Comisia Europeană 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

UE Uniunea Europeană 

ROF Regulament de Organizare și Funcționare 

CD Consiliul Director 

Orientări GAL Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului 

DLRC 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

ZUM Zone urbane marginalizate - zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac un 

standard corespunzător privind niciunul din cele trei criterii, respectiv au deficit de capital 

uman (populație cu stare precară de sănătate, îmbătrânită, cu nivel redus de educație 

etc.), au un  nivel scăzut de ocupare formală  (populație șomeră etc.) și oferă  condiții 

improprii de locuire (locuința supraaglomerate, nebranșate la utilități etc.) - cf. studiului 

”Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate – Atlasul zonelor 

urbane marginalizate din România” 

Valoare totală a proiectului suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări 
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GAL Grup de Acțiune Locală 

GSCS Ghidul Solicitantului Conditii Specifice 

CCS Comitetul Comun de Selecţie POR si POCU format din membri ai celor doua Autorităţi de 

Management 

CCS Restrâns Comitetul Comun de Selecţie Restrâns POR si POCU format din membri ai celor doua 

Autorităţi de Management 
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1. Informații despre PROGRAMELE NAȚIONALE POR SI POCU 

1.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROGRAMELE NATIONALE POR SI POCU 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de 

Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în 

concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost 

aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Regional (POR) 2014-

2020 are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare 

Regională (PDR), sintetizate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR), fiind corelat cu 

celelalte programe operaționale pentru acceași perioadă de programare și/sau cu strategiile 

sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție, precum și cu alte documente strategice la nivel 

european (Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii). 

 

În cadrul apelului POCU  este vizat un singur obiectiv specific: 

Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 

locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 

măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Pentru  a accesa  finanțarea  în  cadrul  prezentului  apel  de  propuneri  de  proiecte,  fișele de 

proiect trebuie să se încadreze în: 

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

Obiectivul  tematic  9:  „Promovarea  incluziunii  sociale,  combaterea  sărăciei  și  a oricărei 

forme de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b); 

Prioritatea de investiții  9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b). 

și să corespundă unei fișe de proiect selectate de către GAL și avizate de CCS Restrâns. 

 

In cadrul apelului POR: 

Investițiile propuse pentru finanțare prin POR 2014-2020, în cadrul axei prioritare privind sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile sunt subsumate obiectivelor tematice 4 - economii cu emisii scăzute de 

carbon, 6 - protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, 9 – incluziune socială și 

combaterea sărăciei, precum și 10 - investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii. Accesarea finanțării în cadrul POR 2014-2020 pentru dezvoltare urbană se realizează 

obligatoriu în baza unor strategii de dezvoltare care să integreze aspectele economice, sociale, etc.; 

evaluarea și selectarea acestor strategii constituie etape anterioare procesului de selecție a 

proiectelor în cadrul POR 2014-2020. 
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Principalele obiective specifice sunt: 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 

integrate 

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare  și a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace și izolate 

Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 

Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

 

Obiectiv tematic  9 - promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

Prioritatea de investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii 

Rezultat așteptat 

Prin acest sprijin financiar acordat în cadrul prezentului apel, principalul rezultat asteptat  îl 

reprezintă: 

- Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent 

pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 

operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC. 

 

Măsurile si intervențiile identificate pentru rezolvarea problemelor din comunitate care respecta 

condițiile de eligibilitate aferente POR ApP9, O.s. 9.1 si POCU AP5, OS 5.1 sunt prezentate în lista 

care urmează: 

 

Intervențiile din lista indicativă din  prezentul apel sunt: 

 

1. Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete,  

 

2. Amenajare de sensuri unice si parcari in preajma scolilor, liceelor, gradinitelor, spitalului, 

clinicii 

 

3. Înfiintare servicii  de transport  public  

 

4. Înstalarea/construcție toalete publice 

 

5. Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic 

 

6. Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale 

 

7. Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 
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8. Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi 

 

9. Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

 

10. Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 

 

11. Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri 

și adulți 

 

12. Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

 

13. Construire și dotare centre comunitare integrate 

 

14. Operaționalizare centru comunitar integrat 

 

15. Modernizarea cantinei sociale 

 

16. Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 

 

17. Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. 

 

18. Dotarea spitalului cu aparatură de special 

 

19. Frigiderul comunitar 

 

20. Biblioteca de lucruri 

 

21. Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, 

salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea 

comunității 

 

22. Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 

 

23. Construire și promovare brand local 
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1.2 Strategia de Dezvoltare Locală  

 
Stabilirea acestor obiective a pornit de la nevoile identificate în ZUM, legate de calitatea vieții.  

În cele ce urmează vor fi prezentate atât problemele identificate ca urmare a solicitărilor populației 

către APL Gherla dar și cele prezentate direct de către cetățenii din zonele urbane marginalizate 

identificate în cadrul întâlnirilor și focus grupurilor derulate ca activitate inițiala a GAL înființat prin 

proiectul POCU 5.1. Sprijin pregătitor pentru realizarea SDL. Cele mai stringente probleme ale 

comunităților vulnerabile sunt legate de urmatoarele aspecte: 

Mobilitatea  urbană  are  o  importanță  deosebită  în  prevenirea  și  reducerea  sărăciei,  

deoarece asigurarea  acesteia  presupune  facilitarea  accesului  înspre  și  dinspre  spre  zonele  

funcționale urbane. Asigurarea mobilității urbane contribuie la facilitarea accesului la serviciile sociale 

de bază și spre locul de muncă. Pe lângă acesta trebuie fluidizat traficul în oraș mai ales în zonele de 

interes pentru comunitate.  

Oferirea unor condiții de locuit decente unui număr de cel puțin 360 de persoane sărace din care 

facilitarea accesului de locuire temporară a unui număr de minim 22 de persoane aflate în dificultate 

dintre care 12 persoane care la împlinirea vârstei de 18 ani părăsesc unitățile de tip familial 

anual/sistemul instituționalizat și 10 persoane fără adăpost/oameni ai străzii. Așa cum relevă studiul de 

referință din SDL, datele de la recensământ, datele INS și problemele semnalate în cadrul   întrunirilor 

publice și a ședințelor C.D. al GAL, în municipiul Gherla sărăcia și riscul de sărăcie sunt accentuate. 

Reamintim că 13,6 % din populația ZUM Gherla este în risc de sărăcie, având venituri lunare de sub 

pragul relativ de sărăcie (514 lei/persoana/lună), iar 15,7% din populație se aflată în risc de deprivare 

material severă. Aproximativ 10 persoane fără adăpost sunt permanent pe străzile din municipiul 

Gherla. O altă problemă este cea a copiilor instituționalizați care la împlinirea vârstei de 18 ani trebuie 

să prăsească sistemul instituționalizat, deși nu au unde locui. În prezent în Municipiul Gherla sunt 11 

unități de tip familial în care sunt înscriși 94 de copii. Anual, aproximativ 7 - 10 copii părăsesc sistemul 

instituționalizat în municipiul Gherla. O altă problemă este cea a femeilor și copiilor victime ale 

violenței în familie, aproximativ 5 cazuri în medie pe an. Pentru toate aceste cazuri se impune 

construirea sau amenajarea unor spații adecvate în vederea prevenirii îmbolnăvirii, evitării conflictelor,     

facilitării     integrării      în      comunitate/societate     etc.  

Astfel, măsurile necesare atingerii acestui obiectiv sunt complementare cu cele necesare 

atingerii obiectivului privind facilitarea accesului la servicii comunitare de bază, creșterea calității 

serviciilor. 

  

O atenție deosebită trebuie acordată măsurilor de reducerea a abandonului școlar. Sunt 

necesare intervenții al căror rezultate să fie reducerea cu 30% a abandonului școlar, a numărului de 

copii care nu sunt înscriși la școală și a copiilor care nu sunt înscriși la grădiniță până în 2023 prin 

creșterea calității și atractivității actului educativ în ZUM Gherla. 

Lipsa atractivității orașului se datorează stării de degradare a clădirilor monumente istorice și culturale, 

lipsei unei zone pietonale adecvate, calității iluminatului public, insuficienței spațiilor verzi și locurilor 
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de parcare etc. Îmbunătățirea stării acestora reprezintă un deziderat care dacă este îndeplinit poate 

contribui totodată și la îmbunătățirea imaginii comunității atât în interior, cât și în exterior, la creșterea 

gradului de coeziune al comunității și la creșterea posibilităților de petrecere a timpului liber al 

locuitorilor. Potrivit studiului de referință, satisfacția locuitorilor vizavi de calitatea spațiilor publice este 

sub 50%. În consecință se impune refacerea/renovarea clădirilor monument, renovarea 

școlilor/liceelor, creșterea eficienței energetice a clădirilor, amenajarea spațiilor publice pietonale, a 

trotuarelor, a spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, îmbunătățirea iluminatului public, inclusiv 

creșterea gradului de curățenie al acestor spații.  

 

SDL a ZUM din municipiul Gherla vizează, așa cum rezultă și din obiectivele specifice definite, măsuri  

soft ce se vor concretiza în cadrul proiectului POCU, AP5, dar și măsuri hard de îmbunătățire a 

infrastructurii locale din zonele marginalizate identificate în urma Studiului de referință ce 

fundamentează prezenta strategie. 

 

În ceea ce privește dezvoltarea urbană durabilă integrată, aceasta se transpune în  strategia 

prezentată prin investițiile integrate ce vor viza diversele dimensiuni ale vieții urbane: economia, 

socialul, cultura și mediul. Aceste intervenții sunt impetuos necesare având în vedere tendințele 

globale de îmbătrânire demografică și de stagnare a economiei și progreselor sociale dar și de scădere 

a locurilor de muncă și impactul schimbărilor climatice asupra mediului urban european. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla este o oportunitate și o modalitate de 

finanțare a unor intervenții la nivel de localitate pentru care autoritatea publică nu deține resursele 

financiare necesare. Problemele comunității gherlene și a comunităților marginalizate din această 

localitate sunt cunoscute de mai multă vreme de APL însă, din motive de capacitate financiară redusă 

în ultimii ani nu s-au mai realizat investiții din surse proprii, doar din fonduri publice/europene. 

 

De aceea, subliniem încă o dată importanța implementării intervențiilor din SDL pentru 

Municipiul Gherla având în vedere că, mare parte dintre problemele din comunitățile marginalizate nu 

au putut fi soluționate până în prezent și implementarea Strategiei ar aduce beneficii substanțiale atât 

ZUM cât și întregii comunități gherlene. 

 

Prin Strategia de Dezvoltare locală a municipiului Gherla avem în vedere cadrul în care se va 

realiza progresul în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor prezentând astfel caracteristicile 

localității precum si o analiză amplă a resurselor și oportunităților municipiului.  

Strategia SDL are ca scop stabilirea unor priorități pe termen lung si reprezintă un prim pas în 

procesul de dezvoltare locală. 

La elaborarea strategiei s-a avut în vedere ca intervențiile propuse să aibă un caracter integrat, 

multisectorial și complementar astfel încât reducerea ratei sărăciei să se facă într-un mod sustenabil și 

cu potențial de replicare. 
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Această strategie de dezvoltare locală poate genera resurse prin elementele sale noi în 

domeniul operational, managerial sau financiar iar fondurile europene nerambursabile sunt un real 

sprijin pentru dezvoltarea comunităților locale, dar trebuie sa constientizam faptul ca pentru a le 

obține sunt necesare proiecte care acționează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci 

care vor fi utilizate în scopul creșterii economice. 

Investițiile propuse de această strategie și propuse spre finanțare vor răspunde următoarelor 

cerințe: să fructifice potențialul economic, social și geografic al zonei vizate; să răspundă priorităților de 

dezvoltare teritorială, să genereze creștere economică și să creeze locuri de muncă; să fie programate 

într-un mod integrat și complementar (de exemplu, investițiile în capitalul uman să fie însoțite de 

investiții în infrastuctură); să contribuie la atingerea țintelor naționale ale Strategiei Europa 2020;    

Acest document asigură o sustenabilitate de lungă durată și deservește atât interesele 

administrației publice locale cât și interesele private și cele ale comunității prin ierarhizarea investitiilor 

pentru a oferi o valoare adaugata importantă obiectivelor propuse comunității locale.  

Obiectivele specifice ale strategiei sunt în strânsă legătură cu cele ale Uniunii Europene pentru 

orizontul de timp 2014-2020 și se concentreză asupra următoarelor aspecte: dezvoltare inteligentă – 

creșterea economiei locale și asigurarea unor noi locuri de muncă; dezvoltare durabilă – investiții în 

proiecte verzi, care duc la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră; dezvoltare incluzivă – dezvoltare 

unei mentalități colective acceptante și reducerea populației aflate în pragul sărăciei 

 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii 

sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Obiectivele strategice stabilite în urma consultărilor publice și aprobate de comitetul director al GAL 

sunt: 

 

Obiective specifice 

OS.1    Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice in ZUM Gherla 

OS.2    Reducerea numarului de spații locative improprii 

OS.3    Creșterea cu 2% a numarului de salariati din ZUM Gherla până în 2023 

OS.4    Facilitarea accesulul la servicii educationale, medieale și sociale de baza și Creșterea calității 

acestor servicii educaționale, medicate și sociale de bază 

OS.5    Intărirea comunității  din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare sl implicare 

 

1.2.1 Aria de implementare a intervenţiilor lansate – teritoriul SDL Gherla 
 

Aria de intervenţie a măsurilor/intervenţiilor POCU lansate prin prezentul ghid este cea a 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla cu precizarea ca unele  interventii din parte 

SOFT se pot realiza si in afara zonei funcționale si a zonei ZUM. În baza studiului de referință Zonă 

Urbană Marginalizată (ZUM) Gherla este format din teritoriul Municipiului Gherla si a satelor 
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aparținătoare, excepția străzilor: Vasile Alecsandri, Avram Iancu, Mihai Viteazul, Armenească, 

Crișan, Bobâlna, Tineretului, Suto Gyorgy, Codrului, Liviu Rebreanu, Armeneasca, Călărași, George 

Coșbuc, Piața Unirii, Aleea Fagului, Piața Libertății, 1 Decembrie 1918, Duzilor, Gelu, Morii, Moților, 

Parcului, Stejarului, Teodor Speranția. 

 

În situații excepționale, pentru proiectul POCU, anumite activități specifice se pot desfășura 

și în afara teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare adecvată în cadrul 

proiectului și a l  fișelor de proiect pentru aceste situații posibile (ex. activități de formare, 

ucenicie, învățământ dual) cu condiția obligatorie ca grupul țintă pentru proiectul POCU să fie cel 

definit conform Ghidului Solicitantului. 

 

Prin implementarea fişelor de proiecte POCU AP5 și POR AP9 se dorește a se răspunde cel 

puțin unora dintre nevoile comunităților marginalizate din Municipiul Gherla. 
 

1.2.2  Tipuri de măsuri incluse în SDL 
 

Pentru a putea răspunde nevoilor complexe cu care se confruntă comunităţile defavorizate din 

teritoriul SDL, se impune implementarea de acţiuni integrate și orientate pe nevoile acestora. Sunt 

vizate acțiuni care combină, în funcție de specificul fiecărei comunități integrarea durabilă pe piaţa 

muncii, îmbunătăţirea accesului la sistemul de educaţie și formare, la servicii de sănătate și sociale 

de bază etc. prin coordonarea acțiunilor prevăzute în Programul Operational Capital Uman (POCU) 

cu cele referitoare la infrastructură planificate prin Programul Operational Regional (POR). 

Intervențiile vor viza proiecte integrate, elaborate pe baza nevoilor identificate, fiind planificate: 

 măsuri de tip „hard”, prin investiții în infrastructură – care se finanțează prin AXA 

PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de 

Investitii 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC), în 

următoarele domenii: 

- Investiții în ZUM pentru infrastructura de locuire, pentru mobilitate urbană, utilități de 

bază la scară mica și in crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane 

- Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și comunitare și a intreprinderilor 

sociale de inserție în teritoriul SDL  

- investiţii în infrastructura de educaţie în  ZUM 

 măsuri de tip „soft” care se finanțează prin Axa Prioritară 5 din POCU 2014-2020 (OS 5.1) 

în următoarele domenii:  

- educație – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și 

secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;  

- ocupare – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, 

orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

17 
 

 
 

 
 

 
 

 

formal și informal, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a 

economiei sociale de inserție etc;  

- dezvoltare/furnizare de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;  

- combaterea discriminării sau segregării - campanii de informare şi 

conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul 

membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.  

 

Toate aceste măsuri vizează promovarea unei incluziuni active și combaterea discriminării la nivelul 

grupurilor dezavantajate. 

1.2.3  Segregarea 
În cadrul comunității nu au fost identificate situații de conflict major însă segregarea comunităților 

de romi și săraci reprezintă o problemă. Gherla este de cele mai multe ori asociat cu penitenciarul, 

prea puțin cunoscut pentru valoarea arhitecturală, culturală, economică. 

Având în vedere că una dintre principalele măsuri de intervenție incluse în SDL Gherla este cea de 

construire a unor locuințe sociale și facilitarea locuirii temporare persoanelor aflate în dificultate 

(copii ieșiți din unități de tip familial, oamenii fără adăpost, victimele violenței în familie), un set de 

măsuri de prevenire a segregării se impun cu prisosință. 

În cazul investiților în dezvoltarea infrastructurii școlare nu se pune problema de segregare fiindcă 

unitățile de învățământ sunt mixte și disponibile turor categoriilor sociale. Măsurile de reducerea 

abandonului școlar ca de exemplu serviciile de școală după școală vor viza toate grupurile de copii 

fiind o șansă suplimentară pentru copii de a dezvolta relații între ei prin activitățile suplimentare 

organizate în cadrul programului. Identificarea segregării se poate face atât pe baza definiției 

existente în lege, cât și pe baza recomandărilor din Anexa 5: Informații generale și exemple privind 

combaterea segregării a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice. 

Managementul GAL se va asigura totodată de evitarea segregări școlare a copiilor familiilor cărora 

le vor fi acordate locuințe sociale. Toate aceste măsuri și criterii vor fi anunțate cu cel puțin 1 an 

înaintea acordării locuințelor sociale, astfel încât persoanele/familiile sărace să fie pregătite pentru 

a se înscrie la acordarea unei locuințe sociale. 

 

1.2.4 Inovare Socială 
Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a 

testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru 

a aborda provocările sociale. 

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 

abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu 

scopul îmbunătățirii serviciilor sociale 
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Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul 

incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate 

comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

Trebuie prevăzute intervenții în vederea rezolvării problemelor existente la nivelul populației din 

ZUM cu impact asupra teritoriului SDL. O parte din măsurile prevăzute trebuie să contribuie la mai 

multe teme secundare FSE.   

Este nevoie de implementarea unor proiecte care să rezolve niște probleme în domeniul ocupării 

persoanelor din grupurile vulnerabile care în acest moment și datorită discriminării nu au acces la 

locuri de muncă. 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui apel de 

propuneri de proiecte: 

- metode inovative de implicare activă a membrilor comunității, inclusiv pentru 

depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice; 

- pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate/ 

persoanele aflate în risc de sărăcie/ persoane aparținând grupurilor vulnerabile, dar și 

pentru identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor 

identificate se pot crea si consolida parteneriate relevante 

- valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; 

- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea 

etc.; 

- metode inovative de combatere a discriminării; 

- metode inovative de prevenire a abandonului școlar. 

Solicitanții și/ sau partenerii eligibili trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă 

propunerea de proiect contribuie la inovarea socială, conform celor prezentate mai sus. 
 

1.2.5 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si 

eficiență din punctul de vedere al utilizării 
Pentru a sprijini tranziția căatre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficiență din punct 

de vedere al utilizării proiectul trebuie să creeze si să sustină noile întreprinderi și activități în 

sectoarele cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice, încurajând cercetarea, 

dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse 

regenerabile și promovând ocuparea forței de muncă și a mobilității lucrătorilor. 

Pentru a contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, se va încerca detectarea 

timpurie a necesităților și a lipsurilor de forță de muncă și de competențe, se va incerca reformarea 

sistemelor de educație și de formare, adaptarea competențelor și a calificărilor, extinderea 

competențelor forței de muncă în vederea îmbunătățirii capacității sale de inserție profesională și 

stimulând crearea de noi locuri de muncă în sectoarele industriei și energiei durabile și cu emisii reduse 

de carbon. 
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1.2.6 Nediscriminare 
Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere 

a modului în care activităţile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea. 

Se prezintă modul în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de 

discriminare în implementarea proiectului. 

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de 

rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum 

şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 

exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții 

publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, Art. 2.1). 
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1.2.7 Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 20 000 Euro si maxima 

eligibila a unui pachet de proiecte 1 800 000 Euro, conform tabelului de mai JOS. 

Denumire 

GAL 

Orașul/ 

Municipiul 
Intervenția 

Total 

Suma 

lansata 

Indicatori 

de realizat 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(1)    Intervenție POR: 

Extinderea și 

optimizarea retelei de 

piste de biciclete 

50 000 

 5 km pistă 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(2)    Intervenție POR: 

Amenajare de sensuri 

unice și parcări în 

preajma școlilor, 

liceelor, grădinițelor, 

spitalului, clinicii 

45 000 

1 sens unic,  

10 locuri de parcare 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(3)    Intervenție din 

bugetul local: Înființarea 

de servicii de transport 

public 

120 000 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 0,5 % 

Creșterea ratei de participare la învățământ a 

copiilor din zonă;   1%                    

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(4)    Intervenție POR: 

Instalarea / construcția 

de toalete publice 

100 000 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale) 2% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(5)    Intervenție buget 

local: Restaurarea și 

funcționalizarea Pieței 

Centrale/ Parcului Mic 

500 000 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 0,5 % 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate 1 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(6)    Intervenție POR: 

Extinderea și 

modernizarea 

adăpostului pentru 

animale 

20 000 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate 1 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(7)    Intervenție POR: 

Construire de locuințe 

sociale 

1 800 000 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire; 360  pers 

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 360 

pers 

 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate;  20 pers                           
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GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(8)    Intervenție POCU: 

Stimularea înființării de 

noi afaceri prin măsuri 

integrate de consiliere/ 

formare/ mentorat/ 

scheme de 

microgranturi 

700 000 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor 

și abilităților relevante pentru intrarea pe piața 

muncii ale adulților din ZUM;  30 pers 

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 40 

pers 

 

Creșterea participării la scheme speciale de 

servicii active de ocupare individualizate 30 

persoane 

 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM.  Femei 14 tineri 10 romi 4 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(9)    Intervenție POCU: 

Înființarea de 

întreprinderi sociale 

componenta soft 

150 000 

Imbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 1% 

 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM 12 persoane din care femei 

4 tineri 2 romi 2 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(10)    Intervenție POR: 

Schema de minims 

pentru crearea 

infrastructurii 

întreprinderilor sociale 

300 000 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM. Femei: 10,  tineri 20, romi 

3 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(11)    Intervenție POCU: 

Programe de ucenicie, 

formare profesională, 

consiliere și orientare 

vocațională pentru tineri 

și adulți 

250 000 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 160 

persoane 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor 

și abilităților relevante pentru intrarea pe piața 

muncii ale adulților din ZUM;  160 Creșterea 

participării la scheme speciale de servicii active 

de ocupare individualizate, 160 persoane din care   

femei 30 tineri 30 romi 10  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(12)    Intervenție POR: 

Renovarea, amenajarea 

și dotarea creșei 

140 000 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate;   3 pers                         

 

Creșterea ratei de participare la învățământ a 

copiilor din zonă;   1% 
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Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM 6 persoane din care minim 

6 femei 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale;  10 

copii                          

 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale) 2% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(13)    Intervenție POR: 

Construire și dotare 

centre comunitare 

integrate 

400 000 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale; 10 copii                                                       

 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate;   5 pers                             

 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale) 2% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(14)    Intervenție POCU: 

Operaționalizare centru 

comunitar integrat 

420 000 

 Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale) 4% 

Imbunătățirea starii de sanitate a populatiei 0.9% 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate-5 copii; 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte 

persoane, în ceilalți membri ai comunității, 

precum și în instituții 3% 

 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM-5 persoane.   

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale 90 

persoane 

 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(15)    Intervenție POR: 

Modernizarea cantinei 

sociale 

100 000 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate  1 
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GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(16)    Intervenței POR: 

Construire/ amenajare/ 

dotare unități de 

învățământ în vederea 

furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, 

în special a celor de tip 

afterschool 

1 600 000 

Creșterea ratei de participare la învățământ a 

copiilor din zonă;    1%                   

 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de 

părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și 

tinerilor din ZUM;              2%                    

 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale-80 

copii;                                               

 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate 5 persoane 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(17)    Intervenție POCU: 

Formarea personalului și 

furnizarea serviciilor tip 

afterschool, oferirea de 

subvenții, etc. 

150 000 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte 

persoane, în ceilalți membri ai comunității, 

precum și în instituții 1% 

 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale 60 copii 

 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale)6% 

 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de 

părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și 

tinerilor din ZUM 2% 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor 

și abilităților relevante pentru intrarea pe piața 

muncii ale adulților din ZUM 4 persoane;   

 

Creșterea ratei de participare la învățământ a 

copiilor din zonă 2,5% 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM.4 persoane din care minim 

3 femei   

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(18)    Intervenție POR: 

Dotarea spitalului cu 

aparatură de specialitate 

255 000 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale) 2% 

 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației;     

0,9%                                                             
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GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(19)    Intervenție POCU: 

Frigiderul comunitar 
20 000 

Creșterea participării rezidenților la activități 

pentru atingerea unor obiective comune 10 

persoane 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte 

persoane, în ceilalți membri ai comunității, 

precum și în instituții 2%  

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 150 

persoane 

 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM.2 persoane   

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(20)    Intervenție POCU: 

Biblioteca de lucruri 
50 000 

Creșterea participării rezidenților la activități 

pentru atingerea unor obiective comune 130 pers 

 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte 

persoane, în ceilalți membri ai comunității, 

precum și în instituții 2% 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM.2 persoane   

Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 150 

persoane 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(21)    Intervenție POCU: 

Campanie de informare, 

conștientizare și 

mobilizare în domenii 

prioritare: ecologizare, 

salubrizare, igienizare a 

zonei, sanitar, legislativ, 

dezvoltare personală 

etc. Cu participarea 

comunității 

50 000 

- Creșterea participării rezidenților la activități 

pentru atingerea unor obiective comune 360 pers 

 

- Îmbunătățirea conditiilor de locuire 360 

persoane 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(22)    Intervenție POR: 

Renovarea și 

amenajarea spațiilor 

destinate activităților 

culturale 

20 000 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate 1 
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GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(23)    Intervenție POCU: 

Construire și 

promovarea brand local 

70 000 

- Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 1% 

 

 

 
În cadrul acestui apel, valoarile minime și maxime ale proiectelor sunt in conformitate cu Tabelul de mai sus 

si cu tabelul aferent bugetului alocat la nivelul categoriilor de ZUM. 

Pentru cheltuielile directe, bugetul proiectului va fi fundamentat pe bază de costuri reale, aferente fiecărei 

activități principale. 

  



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

26 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.3 Intervențiile finanțabile ale strategiei municipiului Gherla  

 
Intervențiile din lista indicativă din  prezentul apel sunt: 

1. Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete,  

- contribuie la OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla,  

- valoare maxima 50000Eur,  

- Surse de finanţare POR, 

- indicatori minim de asumat: 

• Îmbunatățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 5km pistă, 0,5%,  

 

2. Amenajare de sensuri unice si parcari in preajma scolilor, liceelor, gradinitelor, spitalului, 

clinicii 

- contribuie la OS.1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla  

- valoare maxima 45000Eur   

- Surse de finanţare POR,  

- indicatori minim de asumat: 

• imbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor  municipiului 1 sens 

unic, 10 locuri de parcare 

 

3. Înfiintare servicii  de transport  public  

- contribuie la OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 

- valoare maxima 120,000Eur,  

- Surse de finanţare buget local,  

- indicatori minim de asumat:  

• Îmbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 0,5%,  

• Scaderea ratei abandonului școlarar și a ratei de parasire timpurie a școlii în rândul copiilor 

și tinerilor din ZUM 0,5%,  

• Creșterea ratei de participare la invatamant a copiilor din zona 0,5% 

 

4. Înstalarea/construcție toalete publice 

- contribuie la OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 

- valoare maxima 100,000Eur,  

- Surse de finanţare POR,  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea satisfacției rezidenților cu  condițiile de trai și serviciile de care dispun în zona 

(comunitare, medicate, educationale,sociale) 2% 
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5. Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic 

- contribuie la OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 

- valoare maxima 500,000Eur,  

- Surse de finanţare buget local,  

- indicatori minim de asumat: 

• lmbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 1% 

 

6. Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale 

- contribuie la OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 

- valoare maxima 20,000Eur,  

- Surse de finanţare POR,  

- indicatori minim de asumat: 

• Numar de spatii renovate/refunctionalizate 1 

 

7. Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 

- contribuie la OS 2 Reducerea numărului de spații locative improprii 

- valoare maxima 1.800.000Eur,  

- Surse de finanţare POR,  

- indicatori minim de asumat: 

• Imbunatatirea condițiilor de locuire 360 persoane 

• Reducerea numarului de persoane aflate in risc de  saracie  sau  excluziune  sociala in  randul 

rezidentilor din zona urbana marginalizata 360 persoane 

• Scaderea numarului de copii aflati în situatii de vulnerabilitate 20 persoane 

• Creșterea ratei de participare la invatamant a copiilor din zona 1% 

 

8. Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi 

- contribuie la OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

- valoare maxima 700.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU,  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea nivelului de calificare al deprinderilor si abilităților relevante pentru intrarea pe 

piața muncii a adulților din ZUM 30 persoane 

• Cresterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare individualizate din 

care femei, tineri, romi 30 persoane 

• Reducerea numarului de persoane aflate in risc de  saracie  sau  excluziune  sociala in  randul 

• rezidentilor din zona urbana marginalizata 40 persoane 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM femei 14 

persoane, tineri 10 persoane, romi 4 persoane 
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• lmbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 1% 

 

9. Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

- contribuie la OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

- valoare maxima 150.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU,  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 12 persoane dintre care 

minim: femei 4 persoane, tineri 2 persoane, romi 2 persoane 

• lmbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 1% 

 

10. Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 

- contribuie la OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

- valoare maxima 300.000Eur,  

- Surse de finanţare POR  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea ocupării in sectorul format in rândul persoanelor din ZUM: femei 10 persoane, 

tineri 20 persoane, romi 3 persoane 

 

11. Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri 

și adulți 

- contribuie la OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

- valoare maxima 250.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU  

- indicatori minim de asumat: 

• Reducerea numarului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială in rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 160 persoane 

• Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilitatilor relevante pentru intrarea pe 

piata muncii ale adultilor din ZUM 160 persoane 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 27 persoane, dintre 

care minim: femei 10 persoane, tineri 10 persoane, romi 2 persoane. 

• Creșterea participarii la scheme speciale de servicii active de ocupare individualizate, din 

care    femei,tineri,romi; 160 persoane, dintre care minim: femei 30 persoane, tineri 30 

persoane romi 10 persoane. 

• Creșterea ratei de participare la invatamant a copiilor din zona 0,5% 

 

12. Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 
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- valoare maxima 140.000Eur,  

- Surse de finanţare POR  

- indicatori minim de asumat: 

• Scaderea numarului de copii aflati  în situatii de vulnerabilitate 3 persoane 

• Creșterea  numarului de copii care beneficiaza de servicii specializate și de beneficii sociale; 

10 copii 

• Creșterea ocuparii  în sectorul formal in randul persoanelor din ZUM, 6 persoane dintre care 

minim 6 femei 

• Creșterea satisfactiei rezidentilor cu conditiile de trai și serviciile de care dispun în zona 

(comunitare, medicale, educationale, sociale) 2% 

 

13. Construire și dotare centre comunitare integrate 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 400.000Eur,  

- Surse de finanţare POR  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea  numarului de copii care beneficiaza de servicii specializate și de beneficii sociale, 

10 persoane  

• Scaderea numarului de copii aflati  în situatii de vulnerabilitate; 

• Scaderea numarului de copii aflatiin situatii de vulnerabilitate, 5 persoane 

• Creșterea satisfacției rezidentilor  cu  conditiile de trai și serviciile de care dispun in zona 

(comunitare, medicale, educationale, sociale) 2% 

 

14. Operaționalizare centru comunitar integrat 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 420.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea satisfactiei rezidentilor cu conditiile de trai și serviciile de care dispun in zona 

(comunitare, medicale, educationale, sociale) 4% 

• Îmbunatatirea starii de sanatate a populatiei 0,9% 

• Scaderea numarului de copii aflati  în situatii de vulnerabilitate 5 persoane 

• Creșterea satisfactiei privind relatiile in cadrul comunitatii și a nivelului de încredere in alte 

persoane, in   ceilalti   membri   ai   comunitatii, precum si in institutii 3% 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul   persoanelor din ZUM, 5 persoane,din care 

femei 3 persoane 
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• Creșterea  numarului de copii care  beneficiaza de servicii specializate și de beneficii 

sociale 90 persoane 

 

15. Modernizarea cantinei sociale 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 100.000Eur,  

- Surse de finanţare POR  

- indicatori minim de asumat: 

• Numar de spatii publice renovate/refunctionalizate 1 

 

16. Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 1.600.000Eur,  

- Surse de finanţare POR  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea ratei de participare la invatamant a copiilor din zona 1% 

• Scaderea ratei abandonului școlar și a ratei de parasire timpurie a școlii in randul copiilor și 

tinerilor din ZUM; 2% 

• Creșterea numarului de copii care beneficiaza de servicii specializate și de beneficii sociale 

80 copii 

• Scaderea numarului de copii aflati în situatii de vulnerabilitate 5 persoane 

 

17. Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, etc. 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 150.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea satisfacției privind relatiile in cadrul comunitatii și a  nivelului de incredere in alte 

persoane, in  ceilalti  membri  ai  comunitatii, precum și în institutii  1% 

• Creșterea numarului de copii care beneficiaza de servicii specializate și de beneficii sociale 

60 de persoane 

• Creșterea  satisfacției  rezidentilor  cu  conditiile de  trai  $i  serviciile  de  care  dispun in  

zona (comunitare, medicale, educationale, sociale) 6% 

• Scaderea ratei abandonului școlar și a ratei de parasire timpurie a școlii in randul copiilor și  

tinerilor din ZUM 2% 
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• Creșterea nivelului de calificare al deprinderilor și abilitatilor relevante pentru intrarea pe 

piata muncii ale adultilor din ZUM 4 persoane 

• Creșterea ratei de participarre la invatamant a copiilor din zona 2,5% 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul, persoanelor din ZUM 4 persoane 

 

18. Dotarea spitalului cu aparatură de special 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 255.000Eur,  

- Surse de finanţare POR  

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea  satisfactiei  rezidentilor  cu conditiile de  trai  și  serviciile  de  care  dispun in  zona 

(comunitare, medicale, educationa le, sociale) 2% 

• lmbunatatirea starii de sanatate a populatiei; 0,9% 

 

19. Frigiderul comunitar 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 20.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU 

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea  participarii rezidentilor  la activitati pentru atingerea unor obiective comune 10 

persoane 

• Creșterea satisfactiei privind relatiile in cadrul comunitatii și  a  nivelului de incredere in alte 

persoane in ceilalți membri ai comunității precum si în instituții 2% 

• Reducerea numarului de persoane aflate  în risc de  saracie  sau  excluziune socialain  randul 

rezidentilor din zona urbana marginalizata 150 persoane 

• Creșterea ocuparii  în sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 2 persoane 

 

20. Biblioteca de lucruri 

- contribuie la OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii 

- valoare maxima 50.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU 

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea  participarii  rezidentilor  la  activitati  pentru atingerea unor obiective comune 

130 persoane 

• Reducerea  numarului de persoane aflatein rise de  saracie  sau  excluziune  sociala in  

randul 
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• rezidentilor din zona urbana marginalizata 150  persoane 

• Creșterea satisfactiei privind relatiile in cadrul comunitatii și  a  nivelului de incredere in alte 

persoane in ceilalți membri ai comunității precum si în instituții 2% 

• Creșterea ocuparii  în sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 2 persoane 

 

21. Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, 

salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea 

comunității 

- contribuie la OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

- valoare maxima 50.000Eur,  

- Surse de finanţare POCU 

- indicatori minim de asumat: 

• Creșterea   participarii rezidentilor   la  activitati pentru atingerea unor obiective comune 

360 persoane 

• Îmbunatatirea conditiilor de locuire 360 persoane 

 

 

22. Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 

 

- contribuie la OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

- valoare maxima 20.000Eur,  

- Surse de finanţare POR 

- indicatori minim de asumat 

• Numar de spații publice renovate/refuncționalizate 1 

 

23. Construire și promovare brand local 

- contribuie la OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

- valoare maxima 70.000Eur,  

- Surse de finanţare buget propriu al solicitantului buget local 

- indicatori minim de asumat: 

Îmbunatatirea imaginii zonei la nivelul  locuitorilor municipiului 1% 
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1.3.1 Perioada de implementare a proiectelor in funcție de tipul de proiect si perioada 

de sustenabilitate 
 

  
 

INTERVENTIE 

 
 

perioada de 

implementare/luni 

 

 

 sustenabilitate/min luni 

1 Interventie POR: Extinderea si 

Optimizarea rețelei de pista de biciclete 

36 cu contractare in 

2020 

Lucrări de întreținere asigurate din 

bugetul local/ 12  

2 Intervenție POR: Amenajare de sensuri 

unice si parcari in preajma scolilor, 

liceelor, gradinitelor, spitalului, clinicii 

36 cu contractare in 

2020 

Lucrări de întreținere asigurate din 

bugetul local/ 12 

3 Intervenție din bugetul local: Înfiintare

 servicii  de transport  public 

36 Costurile de operare vor fi parțial 

acoperite din bugetul local și din 

vânzarea de bilete/ 12 

4 Interventie POR: 

lnstalarea/constructie toalete 

publice 

 

36 cu contractare in 

2020 

Costurile de operare vor fi parțial 

acoperite din bugetul local și din 

vânzarea de bilete iar autoritatea 

publica va sigura susținerea financiară 

pentru întreținere/ 12 

5 Intervenție din bugetul local: 

Restaurarea 

functionalizarea Pietei Centrale/ Parcului 

mic 

24 Costurile de întreținere vor fi asigurate 

din bugetul local și din veniturile 

obținute în urma dării în folosință a 

spațiilor ca de exemplu închirierea 

pentru terase, organizare de 

evenimente, concerte, târguri etc/ 12 

6 Interventie POR:Extinderea/moderni 

zarea adapostului pentru animale 

36 Costurile de întreținere vor fi asigurate 

din bugetul adăpostului/ 12 

7 Interventie POR: Construirea   de   

locuinte îmbunatatirea condițiilor de 

locuire 

 

 

 

  

-t360 persoane --t 

  

sociale pe str. Pescarilor 

36 cu contractare in 

2020 

Sustenabilitatea intervenției se bazează 

pe caracterul integrat și complementar 

al intervenției cu celelate măsuri care au 

menirea de reduce gradul de sărăcie în 

ZUM / 12 

8.  Intervenție POCU: Stimularea inființării 

de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/formare/mentorat/scheme de 

microgranturi 

 

 

 

 

36 

 

Sustenabilittea intervenției trebuie să 

aibă la bază un parteneriat puternic cu 

mediul privat care să preia 

responsabilitatea menținerii locurilor d 

emuncă create și a afacerilor înființate/6 
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9 Intervenție POCU: Inființarea de 

intreprinderi sociale componenta soft 

36 Sustenabilitatea intervenției are la bază 

complementaritatea cu interveția de tip 

hard Schema de minimis pentru crearea 

infrastructurii întreprinderilor sociale 

care va crea condițiile ca locurile de 

muncă create în cadrul intreprinderii 

sociale să poată fi menținute cel puțin 

12 luni după finalizare. 

10 Intervenție POR: Schema de minimis 

pentru crearea infrastructurii 

intreprinderilor sociale 

24 Sustenabilitatea intervenției are la bază 

complementaritatea cu interveția de tip 

soft Înființarea de întreprinderi sociale 

componenta soft care va crea condițiile 

ca locurile de muncă create în cadrul 

intreprinderii sociale să poată fi 

menținute cel puțin 12 luni după 

finalizare 

11  Interventie POCU - Programe de 

ucenicie, formare profesională, 

consiliere și orientare vocațională 

pentru tineri și adulți 

36 

 

 

Sustenabilittea intervenției trebuie să 

aibă la bază un parteneriat puternic cu 

mediul privat care să preia 

responsabilitatea menținerii locurilor de 

muncă create și să asigure posibilități de 

angajare pentru calificările obținute/6 

12  Intervenția POR: 

Renovarea,amenajarea si dotarea 

cresei 

36 cu contractare in 

2020 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul local iar costurile 

de operare vor fi preluate în întregime 

de autoritatea locală/ 12 

13 Intervenția POR: Construire si 

dotare centre comunitare 

integrate 

36 cu contractare in 

2020 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul beneficiarului iar 

costurile de operare vor fi asigurate pe 

durata implementării din măsură 

complementarăPOCU/ 12 

14 Interventie POCU - Operaționalizare 

centru comunitar integrat 

36 

 
 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul beneficiarului / 6 

15 Intervenție POR: Modernizarea 

cantinei sociale 

36 cu contractare in 

2020 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul primăriei/ 12 

16 Intervenție POR: 

Construire/amenajare/dotare 

unitatide lnvatamant in  vederea 

furnizarii  unor  servicii 

educationale de calitate, in special a 

celor de tip afterschool 

36 cu contractare in 

2020 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul primăriei/ 12 

17 Interventie POCU - Formarea 

personalului și furnizarea serviciilor tip 

afterschool, oferirea de subvenții 

36 

 
 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul primăriei și 

contribuțiile părinților care nu fac parte 

din grupul țintă/ 6 
18 Intervenție POR: Dotarea spitalului cu 

aparatura de specialitate 

 

36 cu contractare in 

2020 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asigurată din bugetul spitalului /12 
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19 Interventie POCU - 

Program de inovare socială - 

Frigiderul comunitar 

 

 
24 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asumată de către ONG-ul care inițiaza 

proiectul bazându-se pe donații și 

obținerea finanțărilor ulteroare din 

surse private și publice / 6 

20 Interventie POCU - Program 

de inovare socială - Biblioteca 

de lucruri 

 

 

24 

Sustenabilitatea intervenției va fi 

asumată de către ONG / 6 

21 Interventie POCU - Campanie de 

informare, conștientizare și 

mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare 

a zonei, sanitar, legislativ, 

dezvoltare personală etc. cu 

participarea comunității 

 

24 

 

Sustenabilitatea intervenției 

derivă din complementaritate cu 

celelate intervenții. /6 

22 Intervenție POR: Renovarea 

amenajarea spațiilor destinate 

activităților culturale 

24 Sustenabilitatea intervenției se va 

asigura din bugetul propriu al 

solicitantului și din activitățile culturale 

derulate/ 12 

23 Intervenție din bugetul local: 

Construire promovare brand local 

36 Sustenabilitatea intervenției se va 

asigura din bugetul propriu al 

solicitantului / 12 

 
 

1.4 Definirea indicatorilor specifici de program POR/POCU 
 

A. Indicatorii aferenți apelului pe POCU contribuie la atingerea țintelor indicatorilor relevanți  

aferenți POCU din cadrul SDL aprobată/modificată dacă va fi cazul. 

Fiecare cerere de finanțare va include atât indicatori de realizare (4S168, 4S169, 4S170), cât 

și indicatori de rezultat imediat (4S164, 4S165, 4S166, 4S167), conform Anexei 1 la prezentul 

Ghid. 

 

B.  Indicatori specifici de program -POR 

 

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform Programului 

Operational Regional (POR) 2014-2020 

Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate urbane 
(1 S45)— se va avea in vedere scaderea numarului acestei populatii (nr. de persoane)* 

*Acest indicator nu se raporteaza- de catre beneficiar. 
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   Indicatori de realizare, conform POR 2014-2020 

• Persoane care traiesc in zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de 
dezvoltare locale /nr. persoane - 1 S46-18700 persoane 

definiție indicator: Numărul de persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au 
implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
• Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane /m2 - CO38-1 spatiu 
definitie indcator: Suprafața spațiilor/terenurilor supuse intervențiilor prin proiect . Include 
zonele verzi, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, facilități pentru 
activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc.), precum și străzile urbane 
create, modernizate, reabilitate prin proiect. 
• Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane/012 - CO39* 

- 10   

definiție indicator: Suprafața clădirilor pentru activități educative, culturale și recreative, etc. 

construite/ reabilitate/modernizate prin proiect. 

Indicatori de proiect 

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei 
propuse prin proiect se refera la: 
• Persoane care traiesc in zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de 
dezvoltare locala — nr.persoane-18700 
• Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane -1 
• Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane - 10 
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1.5  Ținte minime de realizare pentru indicatorii POR/POCU– SDL Plaiuri 

Someșene 
 

Program 

 

Programul Operational Regional Programul Operational Capital Uman 

 

 

Indicatori 

 
Indicator 

 
Ținta minimă 

obligatorie 

 
Indicator 

 
Ținta minimă 

obligatorie 

 Persoane care 

trăiesc în zone 

urbane unde s-

au implementat 

strategii 

integrate de 

dezvoltare 

locală /nr. 

persoane - 1S46 

18700 

Persoane care 

trăiesc în zone 

urbane unde s-

au implementat 

strategii 

integrate de 

dezvoltare 

locală (1S46) - 

18700 

 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate 

aflate în risc de 

sărăcie şi 

excluziune 

socială care 

beneficiază de 

servicii integrate, 

736  din care

 Roma 74  

708 de persoane 

din comunitățile 

marginalizate 

aflate în risc de 

sărăcie şi 

excluziune socială 

beneficiază de 

servicii integrate 

din care roma - 64 

Indicatori 

de 

realizare 

Clădiri publice sau 

comerciale 

construite sau 

renovate în zonele 

urbane –CO39-101 

 

 

Spații deschise 

create sau 

reabilitate în zonele 

urbane –CO38-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clădiri  publice  sau 

comerciale 

construite

 sau renovate  

în  zonele 

urbane(CO39) - 10 

 Spații  

deschise create sau 

reabilitate în zonele 

urbane(CO38) - 1 

368 de persoane 

din comunitățile 

marginalizate 

aflate în risc de 

sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază 

de servicii 

integrate de 

ocupare din care  

Roma - 36 

 

354 de persoane 

din comunitățile 

marginalizate 

aflate în risc de 

sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază de 

servicii integrate 

de ocupare din 

care  

 

 

 

roma - 32 

 

1 Definitie standard a indicatorului conform Regulamentului CE (în cazul PI 9.1, indicatorul 

se referă doar la clădiri publice – a se vedea Anexa 1 - Descrierea indicatorilor, la prezentul 

ghid) 
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 Servicii2 la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază de 

sprijin, din care: 

Servicii medicale-

funcționale 2 

Servicii sociale 

funcționale 3 

Servicii socio- 

medicale 2 

Servicii medicale: 2 

Servicii sociale: 3 

Servicii socio-medicale: 

3 

   

 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care dobândesc o 

calificare, la 184 

încetarea calității de 

participant, din care: 

o Roma 18 

Persoane aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care dobândesc o 

calificare, la 

încetarea calității de 

participant – 184 din 

care roma -18 

Indicatori 

de rezultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care au un loc de 

muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o 

activitate 

independentă, la 

încetarea calității de 

participant, 92 din 

care: 

o Roma 9 

Persoane aflate în risc 

de sărăcie şi 

excluziune socială 

care au un loc de 

muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o 

activitate 

independentă, la 

încetarea calității de 

participant, - 92 din 

care Roma - 9 
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indicatori de 

impact 

 

 

 

 

  

 

Populaţia aflată în 

risc de sărăcie 

şi excluziune 

socială din 

zonele 

marginalizate 

urbane (1S45) 

2045 

  

În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiază de servicii integrate se înțelege persoane care 

beneficiază, în cadrul unui proiect de minimum 2 măsuri din următoarele domenii: 

•  educație 

•  ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesională, informare și consiliere profesională, 

subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, sprijin pentru înființarea unei afaceri, sprijin pentru 

ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie socială); 

•   servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale) 

•   asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo 

unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale) 

•   locuire 

•   măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării (prin promovarea multiculturalismului, 

adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 

specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea) pentru intervenţiile destinate comunităţilor marginalizate în 

care există persoane aparţinând minorităţii rome. 

Indicatorul ia în calcul fiecare tip de serviciu social furnizat în cadrul proiectului în comunitatea marginalizată 

vizată (ex. servicii de îngrijire personală; servicii de recuperare/reabilitare; servicii de inserţie/ reinserţie 

socială, servicii sociale destinate anumitor categorii de beneficiari: copilului şi/sau familiei; persoanelor cu 

dizabilităţi; persoanelor vârstnice; victimelor violenţei în familie; persoanelor fără adăpost;  persoanelor cu 

diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.) etc. 
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1.6 Indicatorii de rezultat din cadrul SDL Plaiuri Someșene 

 
Tabel 2. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizați pe formele de capital 

Toți indicatorii aferenți SDL vor fi asumați de GAL și monitorizați în etapa de implementare a SDL. 

 UM Nivel 

de bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2023 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

în rândul rezidenților din zona urbană marginalizată 
persoane 2543 2017 2043 

. Creșterea capitalului uman al comunității 

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă % 95,5 2017 98,5 

Scăderea  ratei  abandonului  școlar  și  a  ratei  de  părăsire timpurie a școlii în 

rândul copiilor și tinerilor din ZUM 
% 4,5 2017 2,5 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților relevante pentru 

intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM 
pers - 2017 +177 

Creșterea  numărului  de  copii  care  beneficiază  de  servicii specializate și de 

beneficii sociale 

 - 2017 +150 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate  - 2017 - 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației % 8,3 2017 7,4 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în 

zonă (comunitare, medicale, educaționale, sociale) 
%  2017 +10 

Creșterea capitalului material/economic al comunității 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM, din care pers  2017 +89 

femei,    40 

tineri,    20 

romi    8 

Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare 

individualizate, din care femei, tineri, romi 

  2017 177 

femei,    75 

tineri,    40 

romi    16 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

41 
 

 
 

 
 

 
 

 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire pers - 2017 +360 

Creșterea capitalului social al comunității 

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a nivelului de încredere 

în alte persoane, în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții 
% - 2017 10 

 

 

Raportarea indicatorilor 
În urma derulării apelurilor de selecție, GAL va urmării în mod permanent gradul de realizare a 

indicatorilor prevăzuți în SDL precum și nivelului de acoperire a bugetului alocat pentru fiecare tip 

de intervenție la nivelul propunerilor de proiecte depuse. 

După semnarea contractelor de finanțare fiecare beneficiar de proiect va avea obligativitatea de 

prezenta rapoarte de progres periodice către GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va 

comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate 

de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea 

activităților propuse și durata de implementare a acestuia. Una dintre metodele aplicate va fi cea 

de intervievarea telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului referitor la stadiul implementării 

proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, respectiv problemele 

și eventualelor blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic. GAL va 

întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport de 

monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a progreselor, 

problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în cea ce privește 

implementarea proiectelor finanțate prin GAL. 

Rapoartele periodice vor fi centralizate de personalul GAL iar rezultatele intermediera vor fi 

prezentate la întrunirile publice și în ședințele CD. 

 UM Nivel 

de 

bază 

An de 

bază 

Țintă 

2023 

Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea unor obiective 

comune 
pers - 2017 +500 

Creșterea capitalului simbolic al comunității 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 8 2017 4 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate  - 2017 2 
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Personalul GAL va efectua cel puțin 2 vizite de monitorizare la fiecare beneficiar, unul în perioada 

de implementare iar unul după finalizarea proiectului 

Monitorizarea proiectelor va continua și după finalizarea acestora în conformitate cu perioadele 

obligatorii de monitorizare. 

GAL va urmării respectarea criteriilor de selecție și angajamentelor care privesc sustenabilitatea 

proiectelor. 

Monitorizarea proiectelor de către autoritatea de finanțare 

GAL va transmite periodic rapoarte cu privire la stadiul implementării SDL detaliand gradul de 

realizare a indicatoriilor asumați prin document. 

Solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, având în vedere prevederile  

Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului, art. 5: ”Toți indicatorii comuni de realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate 

prioritățile de investiții”. 

Conform atributelor menţionate în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului) toate datele aferente 

indicatorilor privind participanții trebuiesc raportate. 

De asemenea Gal Plaiuri Someșene va face un studiu de referință pentru a urmări atingerea 

rezultatelor. 

În vederea dezvoltării unui mecanism corect de monitorizare a indicatorilor de proiect care să 

asigure furnizarea de date privind statusul atingerii țintelor propuse, beneficiarul are obligația de 

a încărca LUNAR/ SEMESTRIAL/ TRIMESTRIAL rapoarte de implementare și informații privind 

atingerea indicatorilor asumați prin fișele de proiect către o adresa de email care va fi pusă la 

dispoziția beneficiarilor de către Gal Plaiuri Someșene. 
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1.7 Procesul de monitorizare se va realiza pe 

trei nivele: 
 
Nivelul 1. Monitorizarea la nivelul comunității mai ales cea marginalizată 

 
Instrumentele folosite sunt: 

 
-     Cutia cetățeanului - Clasica cutie de sugestii și reclamații va fi plasată în comunitate. 

Personalul GAL va colecta mesajele primite de la rezidenții comunității marginalizate. 

Acestea vor fi analizate împreună cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate atât în 

ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare ale Comitetului Director 1 

Ianuarie 2019 - 30 Septembrie 2023 ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE 

34 Director, pentru a se lua măsurile necesare de soluţionare, pentru a se lua măsurile necesare 

de soluționare. 

-     Chestionare care vor măsura gradul de cunoaștere a intervențiilor realizate în comunitate 
precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Rezultatele obținute în urma 

sondajelor vor fi sintetizate și prezentate în ședințele CD și întrunirile publice 

 

Nivelul 2. Monitorizarea implementării SDL la nivelul GAL Vor fi urmărite următoarele aspecte: 

• Indicatori de realizare  

- 736 de persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 

beneficiază de servicii integrate din care roma - 74  

- 368 de persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 

care beneficiază de servicii integrate de ocupare din care roma – 36  

- Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de 

dezvoltare locală (1S46) - 18700   

- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane(CO39) - 10 – 

- Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane(CO38)= 1 
 

• Indicatori de rezultat:  

- Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care dobândesc o calificare, la 

încetarea calităţii de participant – 184 din care roma -18  

- Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care au un loc de muncă, 

inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de 

participant, - 92 din care Roma - 9  

- Servicii medicale funcţionale: 2  

- Servicii sociale funcţionale: 3  

- Servicii socio-medicale funcţionale 2 
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• Indicatori de impact:  

- Populaţia aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate urbane 

(1S45) 2045  

 

 

Instrumentele folosite sunt: 

 - Baza de data a proiectelor selectate de GAL  

- Rapoarte periodice ale beneficiarilor de proiecte 

 - Vizite de monitorizare  

 

În urma derulării apelurilor de selecţie GAL va urmării în mod permanent gradul de realizare a 

indicatorilor prevăzuţi în SDL precum şi nivelului de acoperire a bugetului alocat pentru fiecare tip 

de intervenţie la nivelul propunerilor de proiecte depuse. 
 
După semnarea contractelor de finanțare fiecare beneficiar de proiect va avea obligativitatea de 

prezenta rapoarte de progres periodice către GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va 

comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi 

aplicatede-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, 

complexitatea activităților propuse și durata de implementare a acestuia. Una dintre metodele 

aplicate va fi cea de intervievarea telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului referitor la 

stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, 

respectiv problemele și eventualelor blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul 

departamentului tehnic. GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va 

fi întocmit un raport de monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o 

evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în 

cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL. 
 
Rapoartele periodice vor fi centralizate de personalul GAL iar rezultatele intermediera vor fi 

prezentate la întrunirile publice și în ședințele CD. 
 
Personalul GAL va efectua cel puțin 2 vizite de monitorizare la fiecare beneficiar, unul în perioada de 

implementare iar unul după finalizarea proiectului. 
 
Monitorizarea proiectelor va continua șu după finalizarea acestora în conformitate cu perioadele 

obligatorii de monitorizare. 
 
GAL va urmării respectarea criteriilor de selecție și angajamentelor care privesc sustenabilitatea 

proiectelor. 

 

Nivelul 3. Monitorizarea proiectelor de către autoritatea de finanțare 
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GAL va transmite periodic rapoarte cu privire la stadiul implementării SDL detaliand gradul de 

realizare a indicatoriilor asumaţi prin document. Aceasta activitate este permanenta si se bazeaza pe 

elaborarea unei proceduri de evaluare si monitorizare. Activitatea se va realiza in coordonarea 

managerului GAL prin implicarea intregii echipe. Nivelul 1 - Facilitator, Nivelul 2 Coordonatori Nivelul 

3. Manager si asistent 

 

Informatii cu privire la studiu de referinta:  

Suma reprezinta costul realizarii unui studiu de cercetare sociala. Valoarea s-a stabilit pe baza 

studiului pietei la pretul de 19,560.00 lei +TVA . Justificarea necesitatii: in vederea demonstrarii 

impactului interventiilor asupra comunitatii se impune repetarea studiului de referinta realizat la faza 

de planificare. 
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2. Apeluri de selecție de fișe de proiecte pentru intervențiile (POR si POCU) cuprinse 
in Strategia de Dezvoltare locală a municipiului Gherla  

2.1 Informații cu privire la Lansarea Apelurilor de selecție – Data estimativă a lansării apelurilor 

conform Calendarului. 

Prin mijloace de informare mass-media (pagină web, comunicat de presă, pagini de socializare, 
etc.), Asociația GAL Plaiuri Somesene lansează apelul de selecție a măsurilor. 
Vor fi sesiuni periodice limitate de depunere a Fişelor de proiecte (FP), cu stabilirea de către 

Comitetul de Evaluare şi Selecţia a unui prag de supraselectare pentru închiderea fiecărei 

sesiuni, fie pe  POR sau POCU. 

 Contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL si contribuţia proiectului la 

atingerea ţintelor indicatorilor specifici ai SDL sunt criterii obligatorii de selecţie a Fişelor de 

proiecte 

Data estimativă a lansării primului apel de selecţie este.................................., următorul va fi 

lansat în data de ......................................., iar dacă va fi cazul, în anul 2020 vor fi lansate alte 

două apeluri ............................................. 

Tipul de apel pentru intervenţiile din POCU este COMPETITIV, modalitatea de selecţie fiind 

PUNCTAJUL TEHNICO-ECONOMIC. Pentru intervenţiile POCU nu se va accepta modalitatea de 

selecţie a Fişelor de proiecte (FP) pe principiul „primul venit-primul servit”, evaluarea ETF va 

stabili o ierarhie a Fiselor de proiecte (FP) în funcţie de punctajul final obţinut de fiecare Fişă de 

proiect (FP) în parte în urma procesului de evaluare şi selecţie, cu posibilitatea de supraselecţie 

(după caz). 

In conformitate cu prevederile documentului ORIENTARILE PENTRU GRUPURILE DE ACTIUNE 

LOCALA PRIVIND IMPLEMENTAREA  STRATEGIILOR  DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL 

ORASELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, precum si cu 

PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A FIȘELOR DE PROTECT GAL PLAIURI SOMESENE va lansa 

apeluri necompetitive de propuneri de proiecte de infrastructura (finantabile din FEDR prin 

Programul Operational Regional 2014-2020) incluse in cadrul masurilor si interventiior POR din 

cadrul SDL GHERLA. 

Fisele de proiecte (FP) sunt selectate de GAL PLAIURI SOMESENE printr-o procedura transparenta 

si echitabila, cu respectarea prevederilor documentului ORIENTARILE PENTRU GRUPURILE DE 

ACTIUNE LOCALA PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA 

LA NIVELUL ORA$ELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, in conformitate 

cu PROCEDURA DE EVALURE SI SELECTIE A PROIECTELOR LA ASOCIATA GRUPULUI DE ACTIUNE 

LOCALA PLAIURI SOMESENE REVIZUITA — VARIANTA .........................2019 forma finala avizata. 

NOTA: In ceea ce priveste fisele de proiecte pentru programul POR AXA 9, acestea vor fi selectate 

de catre GAL PLAIURI SOMESENE, In cadrul apelurilor specifice fisele de proiecte castigatoare fiind 

ulterior dezvoltate in proiecte mature ce vor fi verificate la nivelul AMPOR, avizate si incarcate in 

sistemul MY SMIS. 
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Lista de fișe de proiecte (FP) selectate de GAL trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 

sa se incadreze in bugetul alocat proiectelor FEDR conform bugetului Strategiei de 

Dezvoltare Locala (4.830.000,00 euro). 

valoarea FEDR a proiectelor pentru utilitati publice si infrastructure rutiera (strazi 

urbane) nu poate depasi 30 % din valoarea totala FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent 

unei SDL. 

 

Interventiile POR vor viza cel putin doua din tipurile de actiuni finantabile prin POR 

2014-2020 (de exemplu, un proiect in infrastructura de locuire si un proiect de 

reabilitare/modernizare a unui centru comunitar integrat medico-social). 

Modalitatea de depunere a proiectelor are la baza prevederile urmatoarelor documente: 

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 

17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a  unor 

dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului; 

Strategiile de Dezvoltare Locală aprobate. 

 

Cadrul legal aplicabil prezentei cereri de fișe de proiecte: 

Ocupare 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legislația subsecventă; 

Legea nr. 448/2006 (republicată) privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 (republicată) privind formarea profesională a adulților, 

inclusiv legislația subsecventă; 

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 

măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare si instrucțiunile de 

implementare a acestora; 

Legea nr. 279/2005 (republicată) privind ucenicia la locul de muncă, inclusiv legislația 

subsecventă; 
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Legea nr. 335/2013 privind  efectuarea stagiului pentru  absolvenții de învățământ superior, cu 

modificările și completările ulterioare, inclusiv legislația subsecventă. 

 

Antreprenoriat 

Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale  şi întreprinderile familiale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Social 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;  

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru 

implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia  şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 

2016; 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015- 2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei  Naționale privind incluziunea 

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru 

perioada 2015 - 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare a unităţilor protejate; 

Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi 

spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 

Revizuire NP 051/2000"; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 

privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 

2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi 

fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii 

nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 

privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a 

copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 31/2015 privind 

aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate 

prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a 

copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 

privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale 

din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 

 

Educaţie 

OMCTS nr. 5564/2011 privind Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de 

formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2019-2020; 

OMECS nr. 5439/07.10.2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011; 

ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea 

competenţelor profesionale dobândite formal, non-formal sau informal de către cadrele didactice 

care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, 

maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru 

învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, 

respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor; 

Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță 

a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016; 

Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/07.09.2011 privind 

aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”; 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare; 

Ordin MECTS nr. 5248/2011, privind aplicarea Programului „A doua șansă”; 

Metodologia privind organizarea programului „A doua şansă”- învăţământ primar, anexa 1 la 

OMECTS 5248/2011; 

Plan cadru de învățământ pentru programul „A doua şansă”  - învăţământ primar, anexa 2 la 

OMECTS 5248/2011; 

Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului "A doua şansă" 

pentru învăţământul secundar inferior - anexa 3 la OMECTS 5248/2011; 

Plan - cadru de învăţământ pentru programul "A doua şansă", pentru învăţământul secundar 

inferior - anexa 4 la OMECTS 5248/2011; 

Ordinul MENCS nr. 5293/2015, privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesionala 

din învăţământul profesional si tehnic; 

Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studenţilor. 

 

Sănătate - Asistență medicală comunitară 

OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii și competențe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administrației publice locale; 

HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale; 

HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile 

medico-sociale și a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială si  

personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară; 

http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16183
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16183
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16183
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16182
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16182
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16182
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16181
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16181
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16181
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16180
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16180
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16180
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HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile  acordării  asistenţei medicale,  a  medicamentelor  şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019. 

 

Este necesară abordarea rapidă problemelor ce duc la sărăciei și excluziune socială prin punerea 

bazelor unui concept clar de furnizare de servicii integrate și implementarea unor programe și 

intervenții complementare aplicabile atât la nivelul comunității cât și la nivel de individ. Astfel, 

este esențială creșterea capacității de evaluare a nevoilor existente la toate nivelurile şi 

coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forței de muncă  şi a serviciilor de 

sănătate, pentru a determina ocuparea persoanelor care nu lucrează, dar care sunt apte de 

muncă.  

În ceea ce privește persoanelor neocupate situaţia şomerilor este specială, aceștia înregistrând o 

rată de sărăcie foarte mare.  

Analiza datelor din Ancheta Bugetelor de Familie a indicat faptul că romii sunt expuși unui risc de 

sărăcie de zece ori mai mare decât celelalte etnii (33% dintre ei trăiau în sărăcie absolută pe baza 

pragului național al sărăciei din 2013, în timp ce doar 3,4% din populația care nu este de etnie 

romă au avut niveluri de consum sub pragul sărăciei). De asemenea, riscul de sărăcie este extrem 

de mare pentru copiii romi – rata de sărăcie în cazul lor fiind de 37,7%, în timp ce rata națională a 

sărăciei este de doar 4,3% concluzia ar fi că populația de etnie romă prezintă un risc mult mai 

mare de sărăcie, indiferent de vârstă, educație sau mediul de reședință/domiciliu.  

 

• Procedura de Evaluare si Selectie a Fiselor de Project (FP) la GAL PLAIURI SOMESENE 

• Orientarile  pentru Grupurile de Actiune Locale privind implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 de locuitori 

• Ghidul Solictantului conditii specifice de accesare a fondurilor privind implementarea SDL Gherla 

in cadrul apelurilor de proiecte POR — AXA 9 - lansate de Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri 

Somesene- versiunea Octombrie 2019 (prezentul document) 

• Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 

privind depunerea prin MYMSIS. 

Documentele vor fi completate sistematic in ceea ce priveste informatiile necesare pentru 

depunerea fiselor de proiecte. In cazul prevederilor care ar putea fi interpretabile prevaleaza 

prevederile prezentului document coroborat cu Procedura de Evaluare si Selectie a GAL PLAIURI 

SOMESENE si Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Gherla. 

 

 
 

 

PENTRU PRIMUL APEL PERIOADA DE DEPUNERE A FISELOR DE PROIECTE ESTE de 45 ZILE ŞI SE VA 

EFECTUA INCEPAND CU DATA DE ................... ORA ............. ȘI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 

......................, ORA ................. 
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3. Măsurile si intervențiile POR si POCU lansate prin apelurile de selecție de către 

Gal Plaiuri Someșene 

 

I. Masura - Program de creștere a mobilității urbane 

 

I.1 Fisa interventie (1)-. Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 
Programul Operational Regional 
 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 
 
Justificarea interventiei:  

În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului problema transportului public a fost 

evidențiat îngreunând accesul comunității la locul de muncă, instituții și servicii publice. Totodă 

traficul în zona urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile de parcare sunt insuficiente. 

O alternativă de transport este ciclismul care pe lângă benefiicile pentru sănătatea populației 

poate decongestiona traficul automobil însă rețeaua de piste de bicicletă și tronsoane potrivite 

pentru transport cu bicicleta necesită optimizare și extindere. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 50000 Euro 

Interventie POR -Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 

Grup tinta-100 persoane aflate in risc de saracie  

Rezultat: Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului  0,5 %,  5km pistă 

Activitate eligibila- investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 

respectiv: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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I.2 Fișa intervenției (2)- Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, 
liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii - Programul Operational Regional 
 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului  spațiilor publice în ZUM Gherla 
 
Justificarea interventiei:  

În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului problema transportului public a fost 

evidențiat îngreunând accesul comunității la locul de muncă, instituții și servicii publice. Totodă 

traficul în zona urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile de parcare sunt insuficiente. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 45000 Euro 

Interventie POR - Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, 

spitalului, clinicii 

Grup tinta-100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala  

Rezultat: Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului  0,5 % 

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv activitati 

privind: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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I.3 Fișa intervenției (3)- Înființare servicii de transport public- Bugetul local 
 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 
 
Justificarea interventiei:  

În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului problema transportului public a fost evidențiat 

îngreunând accesul comunității la locul de muncă, instituții și servicii publice. Totodata traficul în zona 

urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile de parcare sunt insuficiente. Mai ales bătrânii 

și bolnavii ajung cu dificultate la medic, spitale și instituții. A existat la un moment dat câteva linii de 

transport care făceau legătura cu satele aparțănătoare însă acestea nefiind susținute financiar de 

către autoritatea publică nu erau rentabile și operatorul economic a fost nevoit să 

renunțe.Transportul public poate fi susținut doar prin subvenționare publică nefiind rentabilă 

economic. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 120000 Euro 

Interventie Bugetul local - Înființare servicii de transport public 

Grup tinta-500 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat:  

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 0,5 % 

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă;   0,5%   

Scaderea ratei abandonului scolar si a ratei de parasire timpurie a scolii in randul copiilor si tinerilor 

din ZUM   0,5%             

 

Activitati eligibile- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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II. Masura - Imbunatatirea aspectului  spatiilor urbane  

 
II.1 Fișa intervenției (4)- Înstalarea/construcție toalete publice-Programul 
Operational Regional 
 
OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 
 
Justificarea interventiei:  

Curatenia si aspectul zonelor urbane lasa de droit, mai ales in zonele mai sarace iar colectarea 

deșeurilor nu se face într-un mod eficient. Aspectul neîngrijit al spațiilor publice este accentuat și de 

lipsa toaletelor publice iar existența unui număr mare de animale fără gazdă care împrăștie gunoiul 

și pun în pericol siguranța cetățenilor 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 100000 Euro 

Interventie POR - . Instalarea/construcție toalete publice-Programul Operational Regional 
Grup tinta-500 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat:  

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale)   2%                    

 

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 
Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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II.2 Fisa interventiei (5). Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic- 
Bugetul local 
 
OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 
 
Justificarea interventiei:  

Curatenia si aspectul zonelor urbane lasa de dorit, mai ales in zonele mai sarace iar colectarea 

deșeurilor nu se face într-un mod efficient. Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu se face într-un mod eficient. Gherla este primul 

oraș din Europa de Est construit pe baza unui plan predefinit însă de-a lungul timpului spațiile publice 

au pierdut funcționalitățile gândite și în acest moment valoarea arhitecturală nu este pusă în valoare. 

Astfel este necesar o regândire a modului de utilizare a spațiilor publice, restaurarea pieței centrale 

astfel încăt să devină funcțional și să îmbunătățească imaginea urbană. 

Durata estimată a intervenției-24 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 500000 Euro 

Interventie Bugetul local - Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic  
Grup tinta-1000 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 
Rezultat: Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 1%  

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 
Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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II.3 Fișa intervenției (6).Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale-
Programul Operational Regional 
 
OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 
 
Justificarea interventiei:  

Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai ales în zonele mai sărace iar colectarea 

deșeurilor nu se face într-un mod eficient. Aspectul neîngrijit al spațiilor publice este accentuat și de 

lipsa toaletelor publice iar existența unui număr mare de animale fără gazdă care împrăștie gunoiul 

și pun în pericol siguranța cetățenilor. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 20000 Euro 

Rezultat: Număr de spații publice renovate/refuncționalizate 1 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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III. Masura -Imbunatatirea conditiilor locative  

III.1 Fișa intervenției (7). Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor -
Programul Operational Regional 
 

Obiectiv specific- Reducerea numărului de spații locative improprii 

 
Justificarea interventiei:  

În domeniul locuirii s-au identificat probleme la nivelul actelor de proprietate și lipsa locuințelor 

pentru tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul institutional precum și deținuții care sunt 

eliberați din penitenciar. Există multe zone unde condițiile de locuire sunt improprii- construcții 

improvizate, clădiri degradate, insalubre. Totodată numărul persoanelor aflate în nesiguranță 

locativă este de un procent 13% conform studiului de referință. 

Domeniul vizat: locuire 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-decembrie 2019 

Valoare estimativa 1800000 Euro 

Interventie POR - Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 
Grup tinta-1000 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 
Rezultat:  

Îmbunătățirea condițiilor de locuire; 360  pers 

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană marginalizată 360 pers 

 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate;  20 pers 

Activitate eligibila- 

➢ investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 

➢ investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-

socială; 

➢ investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de 

unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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IV. Masura  - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri 

de muncă POCU 

IV.1 Fișei intervenției (8) Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri 

integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi 

 
IV.1.1 Probleme identificate care vor fi abordate în cadrul măsurii prin intervențiile propuse: 

Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată din Municipiul Gherla este una din cele 

mai grave probleme. 

Spiritul antreprenorial este scăzut datorită incertitudiililor de domeniu legislativ, lipsei 

capitalului și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie socială sunt prea puțin 

cunoscute iar persoanele apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii 

datorită prejudecăților, discriminării creându-se un cerc vicios. 

 

IV.1.2 Contribuția măsurii M4 prin intervențiile propuse la atingerea obiectivelor specifice 

ale SDL  

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii 

sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de 

noi locuri de muncă contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice ale SDL: 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

 

IV.1.3 Indicatori minim de respectat in cadrul  Masurii 4   Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 

în vederea creării de noi locuri de muncă POCU, interventia(8) Stimularea înființării de noi afaceri 

prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi 

 

• Creșterea nivelului de calificare al deprinderilor si abilităților relevante pentru intrarea pe 

piața muncii a adulților din ZUM 30 persoane 
Acest indicator reprezintă numărul de persoane calificate care beneficiază de sprijin  și care, la data intrării în operațiunea FSE 

îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului forma finala. 

„Data intrării în proiectul FSE”: reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin proiect.  

„Calificarea” reprezintă, orice formă de formare profesională care se finalizează cu:  pentru cursuri de calificare sau recalificare 

şi pentru ucenicie la locul de muncă - certificat de calificare profesională;  pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru 

cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare - certificat de absolvire. Sursa: OG nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor, cu modificările şi actualizările ulterioare. „La încetarea calităţii de participant": se va înţelege la cel mult 

patru săptămâni de la data ieşirii din intervenție a participantului. 

• Cresterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare individualizate din 

care femei, tineri, romi 30 persoane 
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Definirea acestui indicator implica promovarea de scheme inovatoare de stimulare a ocupării tinerilor şi şomerilor prin 

furnizarea de servicii personalizate şi realizarea unor planuri de acţiune individualizate. 

Serviciile active de ocupare se refera la un ansamblu de măsuri elaborate pentru a interveni pe piaţa muncii, în scopul stimulării 

creării de noi locuri de muncă, al ameliorării adaptării resurselor de muncă la nevoile economiei, al asigurării unei fluidităţi şi 

flexibilităţi eficiente pe piaţa muncii, diminuându-se dezechilibrele şi disfuncţionalităţile. 

• Reducerea numarului de persoane aflate in risc de  saracie  sau  excluziune  sociala in  

randul rezidentilor din zona urbana marginalizata 40 persoane  
Se regaseste definirea indicatorului in anexa 1 la prezentul Ghid 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM femei 14 

persoane, tineri 10 persoane, romi 4 persoane 
Acest indicator reprezintă numărul de persoane care beneficiază de sprijin  si masuri de ocupare. În conformitate cu prevederile 

Legii  nr. 53/2003 – Codul  Muncii,  republicată, cu  modificările și completările se vor lua în considerare toate tipurile de 

contract de muncă, inclusiv cele cu timp parțial. Se vor lua în considerare toate tipurile de ocupare, inclusiv PFA, 

întreprindere individuală și întreprindere familială, în conformitate prevederile OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

Ocuparea în sectorul formal este definită ca ocupare în: 

întreprinderi corporative, organizaţii şi instituţii (unităţile economice cu drept de persoană juridică) sau 

întreprinderi non-corporative (cu drept de persoană fizică ), care sunt înregistrate în modul stabilit de legislaţie. 
• lmbunatatirea  imaginii  zonei la nivelul locuitorilor municipiului 1% 

 

IV.1.4. Activitățile principale si secundare din cadrul acestei măsuri 4 prin intervenția (8) Stimularea 

înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de 

microgranturi: 

Activitatea principala 1: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 

cont propriu 

Pentru această activitate, în funcție de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul țintă, 

fișele de proiect din cadrul acestei măsuri pot implica derularea următoarelor sub-activități: 

 

Sub-activitatea 1.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate 

de sprijin, de exemplu: consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială/ 

sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, 

suport în înființarea companiei etc. 

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite 

de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. 

Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care 

se recomandă să facă parte reprezentanți ai: 

- Mediului de afaceri; 

- Patronatelor din aria de implementare a proiectului. 

Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de afaceri 

sunt aprobate de către această comisie vor beneficia de sprijin prin subactivitatea 1.2 - Acordarea 

de micro-granturi (subvenție) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post- înființare 

afacere. 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

61 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Sub-activitatea 1 . 2 - Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv 

sprijin post-înființare afacere, de exemplu oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii 

financiare, de marketing. 

Antreprenorii vor fi instruiți pentru dezvoltarea planului de afaceri, managementul resurselor 

umane, identificarea de oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente. 

Acordarea (micro-grantului) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării 

firmei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 1.1). 

Suma maximă alocată (micro-grantul) pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 

euro(Cursul inforeuro valabil în luna publicării în Monitorul Oficial a ordinului de aprobare a 

schemei de ajutor de minimis)/ plan de afaceri/ firmă. Pentru micro-grantul acordat este 

obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite(conform Ghidului 

Solicitantului POCU 5.1 conditii specifice beneficiarul subventiei poate avea calitatea de angajat in 

cadrul afacerii sprijinite sau/și poate conduce afacerea in calitate de administrator/asociat). 

Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni pe perioada implementării proiectului 

la care se adaugă perioada minimă de sustenablilitate de minimum 6 luni de la finalizarea 

perioadei obligatorii de funcționare a afacerii. 

Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din 

firmele înființate prin proiect. 

NOTĂ: Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor 

de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv continuarea funcționării 

afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la 

finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. 

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația 

menținerii locului de muncă ocupat și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului 

sau după finalizarea implementării. Administratorul shemei de grant are obligația de a monitoriza 

implementarea planurilor de afaceri selectate și de a se asigura de respectarea regulilor de 

sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis. 

 

În cadrul schemei de minimis(vezi anexa 6 la prezentul GHID) sunt eligibile pentru acordarea 

ajutorului de minimis, conform Ghidului Solicitantului – Condiții specifice, Axa prioritară 5 

”Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate 

din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni 

integrate în contextul mecanismului de DLRC, activitățile care vizează: 

 

- susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, 
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inclusiv a ocupării pe cont-propriu, prin acordarea de subvenții (micro-granturi) 

persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri. 

Propunerile de proiecte trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate specifice acestei 

scheme, referitoare la: 

- populația orașului/municipiului din care face parte comunitatea marginalizată 

vizată, care trebuie să fie peste 20.000 locuitori; 

- încadrarea în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată. 

 

Notă: Pentru măsurile menționate la art. 6 din prezenta schemă, beneficiarii de finanțare 

nerambursabilă vor identifica potențialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de 

concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza 

unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent 

și nediscriminatoriu. Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr 

impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri și 

patronatelor din aria de implementare a proiectului. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de 

minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani 

fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 

conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro 

(100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în  contul 

terților sau contra cost). Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri 

va fi condiționată de înființarea firmei. Valoarea maximă a subvenției acordate unui firme nou-

înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro((Cursul inforeuro valabil în 

luna publicării în Monitorul Oficial a ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis) 

 

Activitatea principală 2: Combaterea discriminării și a segregării: campanii de informare şi 

conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și 

voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate 

care sa vizeaze întărirea imaginii municipiului și dezvoltarea comunității tocmai pentru a  contribui 

la creșterea atractivității zonei și creșterea calității vieții(de exemplu acțiunile de curățenie în 

comunitate pe lângă benefiicile aduse aspectului înconjurător și în domeniul protecției mediului au ca scop 

dezvoltarea spiritului civic). În cazul comunităților segregate sau a existenței unor servicii segregate 

(precum cele educaționale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca scop pregătirea 

procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate (în special cele ce vizează 

desegregarea școlară și cea legată de locuire). 

Campaniile de conștientizare  au ca scop educarea populației cu privire la modalitățile în care pot 

îmbunătății mediul înconjurător într-un fel în care să fie mai curate și verde. 
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A.  Conform Ghidului specific aferent OS 5.1 POCU, Prin Activitatea de Susținere a 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, beneficiari ai 

sprijinului prin acordarea de microgranturi (subvenție) pentru un plan de afaceri aprobat pot 

fi doar persoanele din grupul tinta (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) 

care au beneficiat de sprijin pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate 

de sprijin, de exemplu: consiliere/consultanță/ mentorat/ formare profesională 

antreprenorială/ sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza și selectarea 

planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei. Persoanele aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de afaceri sunt aprobate de către Comisia de 

selecţie a ideilor de afaceri vor beneficia de sprijin pentru înființarea de noi afaceri. Prin 

infiintarea afacerii ( SRL, PFA etc,) beneficiarul subventiei poate avea calitatea d e angajat in 

cadrul afacerii sprijinite sau/și poate conduce afacerea in calitate de administrator/asociat.In 

ambele situatii beneficiarul subventiei va fi cuantificat o singura data la indicatorul 4S165 

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au 

un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității 

de participant.De asemenea, dacă beneficiarul subvenției, câștigător al planului de afaceri, nu 

se angajează pe sine, ci angajează altă persoană din teritoriul SDL dar care face parte din 

persoanele încadrate în grupul țintă eligibil al proiectului, acea persoană va contribui la 

îndeplinirea indicatorului de ocupare 4S165. 

În sensul GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR 

pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa 

a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, Anexa 1 la prezentul Ghid– indicatorul 4S165 

reprezintanumărul de persoane care, la încetarea calității de participant, urmare a sprijinului 

direct în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. au un loc de muncă, 

inclusiv în activităţi independente. În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările se vor lua în considerare toate tipurile de 

contract de muncă, inclusiv cele cu timp parțial.   

Se vor lua în considerare toate tipurile de ocupare, inclusiv PFA, întreprindere individuală și  

întreprindere familială, în conformitate prevederile OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind  

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale. 

 

B. In aceasta anexa (Anexa 1 –la prezentul Ghid ) sunt definiti urmatorii termeni: 
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfăşoară o activitate din care se obţine un venit şi în care se 

materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu. (Sursa: Legea nr. 76/2002 cu 

modificările și completările ulterioare). 
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“Persoanele care desfăşoară activităţi independente” într-o întreprindere, fermă sau cabinet 

profesional sunt, de asemenea, încadrate în muncă dacă se aplică oricare dintre următoarele situații:  

 (1) Persoana lucrează în propria întreprindere, cabinet profesional sau fermă în scopul realizării de 

profit, chiar dacă întreprinderea nu reuşeşte să aducă profit. 

(2) Persoana petrece timp pentru a conduce o întreprindere, un cabinet profesional sau o fermă chiar 

dacă nu au fost realizate vânzări, nu au fost prestate servicii profesionale sau nu s-a produs nimic 

efectiv (de exemplu un fermier care întreprinde activităţi de întreţinere a fermei; un arhitect care 

petrece timp aşteptând clienţii la biroul său; un pescar care îşi repară barca sau plasele pentru 

utilizare viitoare; o persoană care participă la o convenţie sau un seminar). 

(3) Persoana care este în decurs de deschidere a unei întreprinderi, ferme sau cabinet profesional; 

aceasta include cumpărarea sau instalarea de echipamente şi comandarea consumabilelor în 

pregătire pentru deschiderea unei noi întreprinderi. Un membru neplătit al familiei se consideră 

încadrat în muncă dacă munca respectivă contribuie direct la o întreprindere, fermă sau cabinet 

profesional deţinut sau exploatat de un membru asociat din aceeaşi gospodărie. (Sursa: Anexa D – 

Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei Europene). 

Avand in vedere aceste prevederi, beneficiarul sprijinului acordat in cadrul Activitatii 2 - Susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, va fi cuantificat in 

vederea îndeplinirii indicatorului 4S165 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant . 

 

C. Incidenţa ajutorului de minimis (anexa 6 la prezentul GHID) 

Pot beneficia de facilitățile prevăzute  de schema de minimis, întreprinderile constituite conform 

Legii nr. 31/19905, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 

346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și conform OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 

întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, sau 

conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care 

îndeplinesc anumite condiții printre care se numara si faptul că: 

valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o  perioadă  
de  3  ani  consecutivi  (2  ani  fiscali  precedenți  și  anul  fiscal  în  curs),cumulată cu valoarea 
alocării financiare acordate  în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește 
echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează 
transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de 
forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din 
surse naționale sau comunitare; 
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Activitatea de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității  (Activitatea - Susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu) face obiectul Schemei 

de minimis, detaliată în Anexa 6 a prezentului Ghid. 

În cadrul acestei activități, cheltuielile aferente Sub-activității 1.1. nu vor intra sub incidența 

ajutorului de minimis, acestea fiind efectuate pentru persoane fizice. 

Pentru Activitatea 1 - Beneficiarul finanțării nerambursabile va asigura monitorizarea 

implementării măsurilor de ajutor de minimis, în calitate de sub - administrator al Schemei de 

ajutor de minimis. 

Scrisoarea de înaintare a Planului de afaceri prin care se solicita finanțarea poate fi considerată 

cerere de ajutor de minimis. Astfel, administratorul schemelor de ajutor de minimis trebuie să se 

asigure că planul de afaceri este înaintat într-o modalitate corespunzătoare, aceste documente 

având calitate de cerere de ajutor de minimis în relația cu administratorul schemei. 

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor 

agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii: 

(i) valoarea ajutoarelor să nu fie stabilită pe baza prețului sau a cantității 

produselor achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață 

de întreprinderile respective; 

(ii) ajutoarele să nu fie condiționate de transferarea lor parțială sau integrală 

către producătorii primari. 

 

Administratorul schemelor de ajutor de minimis are obligația de a informa beneficiarii selectați 

conform prevederilor din legislația națională, respectiv OUG 77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996 – art. 19 - Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor 

de minimis va informa beneficiarii, la data acordării  ajutorului, cu privire la caracterul  de 

minimis al ajutorului şi va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii 

Europene. 

 

IV.1.5. Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite in cadrul  Masurii 4   Sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă POCU, interventia(8) Stimularea 

înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de 

microgranturi 

 
Cererile de finanțare se vor  încadra în următoarele domenii eligibile pentru masura aferenta 
 

domeniul ocupării forței de muncă: Sprijin pentru inițiativele antreprenoriale în vederea creării de 

noi locuri de muncă inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor 

sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil, facilitarea 

accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe 

piața muncii. 
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domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, 

susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;  

domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea 

dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale);  

domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație - educația timpurie 

(de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi 

reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;  

domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul 

țintă; 

domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul 

țintă (acolo unde este cazul);  

domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 

specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al 

membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni 

de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate  

 

 
 

 

IV.1.6. Teme orizontale si secundare in cadrul Masurii 4   Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 

în vederea creării de noi locuri de muncă POCU, interventia(8) Stimularea înființării de noi afaceri 

prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi 

 

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse: 

Dezvoltare durabilă 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL  

În cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și 

echipamentele achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul intervențiilor 

să aibă în vedere contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. 

Schimbări demografice - Proiectul ia in considerare efectele negative ale schimbărilor demografice 

şi contribuie la creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire. Vor fi avute în vedere 

măsuri pro active, cum ar fi:  

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la stadiul 

implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și îndeplinirii 

indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul 

cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin egal cu țintele minime 

asumate prin SDL aprobată. 
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- îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în 

vârstă;  

- sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței 

de muncă, de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și 

a persoanelor în vârstă;  

- furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile cu copii și să 

ofere facilități și îngrijire persoanelor în vârstă.  

Egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități, desegregare) 

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

- Egalitatea de gen 

Acțiunile specifice vor trebui sa includa intervenții care să  vizeze îmbunătățirea 

inserției sociale și profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind 

din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a 

bărbaților – care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen. 

- Promovarea egalităţii de șanse şi nediscriminare - Solicitantul implementează o 

politică privind nediscriminarea şi, în contextul propunerii de proiect, identifică 

potenţiale aspecte legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a 

respectării egalităţii de șanse și tratament între persoane, independent  de sex, de 

originea, religia sau convingerile lor, de eventualul lor handicap, de vârstă şi orientare 

sexuală, în materie de acces la un loc de muncă sau la o profesie, de promovare, de 

formare profesională, de condiţii de încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de 

muncă.  Propunerea de proiect descrie modul în care activităţile desfășurate se supun 

reglementărilor care interzic discriminarea. Se prezintă modul în care beneficiarul va 

asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea 

proiectului. 

- Accesibilitatea - Proiectul prevede acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la 

mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la 

alte facilități și servicii prin crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ 

echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  

Cererile de finantare propuse prin măsura M4 vor trebui sa contribuie la tema orizontala privind 

dezvoltarea durabilă astfel:  

prin respectarea principiului „poluatorul plateste”, prin protecţia biodiversităţii, utilizarea eficientă a 

resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice si rezilienta la dezastre. Aceste aspecte 

vor fi avute in vedere in executia de lucrari de renovare/reabilitare prin adoptarea de solutii 

ecologice, executarea lucrărilor cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului 
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inconjurator, achiziţia de echipamente şi dotări ecoeficiente şi alte măsuri specifice fiecărui proiect 

implementat în cadrul măsurii. 

 

Proiectele din cadrul măsurii M4 vor contribuie și la promovarea principiilor privind egalitatea de 

șanse, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați, prin respectarea prevederilor Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, precum și a 

OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare pe criterii de origine 

rasiala, etnica, religie, credinta, dizabilitate, varsta, orientare sexuala si a dificultatilor de acces. 

 

De asemenea, vor contribui la combaterea segregării teritoriale și educaționale prin facilitarea 

accesului la servicii sociale și comunitare tuturor categoriilor de grup ţintă din teritoriul SDL 

defavorizate. 

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii recomandăm lucrarea <Ghid privind 

integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020>, 

disponibil la adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937, unde la 

anexa 2 a primului volum şi la anexa 2 la al doilea volum este listată legislaţia naţională relevantă. 

 

Proiectele depuse in cadrul GAL-ului vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste 

teme orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui 

să le respecte. În cadrul clădirilor renovate/constuite va fi obligatoriu asigurarea accesului facil al 

persoanelor cu dizbilități. 

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - 

Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu 

dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, 

tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii* 

Toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spatii speciale de acces în 

vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

Se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale, medicale și de interes 

general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități speciale pentru 

persoanele cu dizabilități în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei. 

 

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii recomandăm lucrarea <Ghid privind 

integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020>, 

disponibil la adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937, unde la 

anexa 2 a primului volum şi la anexa 2 la al doilea volum este listată legislaţia naţională relevantă. 

 

Teme secundare 

În conformitate cu definiția inovării sociale publicata pe site-ul Comisiei Europene la adresa 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en, inovarea socială presupune 

dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor 

sociale. 

Fișele de proiect vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce 

constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 5. Prin 

urmare, în cadrul fișelor de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează 

teme secundare relevante pentru proiect. 

Procentele  din  tabelul  de  mai  jos  reprezintă  ponderi  din  totalul  alocărilor  aferente  temelor 

secundare la nivel de axă prioritară/ PI și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

Tabelul 3. Alocări aferente temelor secundare. 

 
Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 
 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 

Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 
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IV.1.7. Grup țintă vizat prin măsura 4, prin Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi  

Grupuri țintă vizate 225 (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor dezvoltate in 

cadrul intervenției 8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ 

mentorat/ scheme de microgranturi care beneficiază de servicii integrate și care indeplinesc următoarele 

criterii: 

 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare 

Locală aprobată.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu 

au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se 

constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială 

(declarație pe propria răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C 

de mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.  

 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  
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8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  

 

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  

- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 

au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  
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- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  

 

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 

declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de fișe de proiect numai în măsura în care 

pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în categoria 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 
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prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

 

ATENȚIE! Luând în considerare eventuala mobilitate a grupului țintă, este recomandat ca 

proiectul să conțină măsuri de atenuare a acestui risc.  

Beneficiarul sprijinului acordat in cadrul Activitatii  - Susținerea antreprenoriatului în cadrul 

comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, va fi cuantificat in vederea îndeplinirii indicatorului 

4S165 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 

participant . 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 

cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

IV.1.8. Eligibilitatea proiectului in cadrul măasurii 4, intervenția: Stimularea înființării de noi 

afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi 

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 

•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 
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Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 

Nu sunt eligibile proiectele care: 

• Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, 

contrar prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate 

de apel – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

• Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  

finanțării 

• Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la 

secţiunile descrise mai sus a se vedea cap 1.4, 1.5, 1.6.  

IV.1.9 Eligibilitatea cheltuielilor  in cadrul măsurii 4: Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în 

vederea creării de noi locuri de muncă POCU intervenția: Stimularea înființării de noi afaceri prin 

măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi 

se va consulta subcapitolul 3.1.1 
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V. Măsura - Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării 

persoanelor care aparțin grupului țintă. 

 

Tipuri de intervenţii: 

(9). Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

(10). Schema de minimis pentru crearea infrastructurii intreprinderilor sociale 

 

V.1 Fișa intervenției (9) Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft – 

finanțabilă prin POCU 

 

V.1.1 Probleme identificate care vor fi abordate în cadrul măsurii M 5 prin intervenția (9):  

Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft: 

Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată din Municipiul Gherla este una din cele mai 

grave probleme. 

Spiritul antreprenorial este scăzut datorită incertitudiililor de domeniu legislativ, lipsei capitalului și 

a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii datorită prejudecăților, discriminării 

creându-se un cerc vicios. 

Principala cauză a sărăciei și a riscului de sărăcie este rata scăzută de ocupare a populației. Această 

cauză secundară are la rândul ei mai multe cauze primare, între care nivelul scăzut de educație, 

calificările necorelate cu piața muncii ale populației active, lipsa spiritului antreprenorial, lipsa 

oportunităților de angajare. ZUM Gherla nu face excepție, scăderea abruptă a populației din ultimii 

25 de ani pe fondul migrației și concomitent cu aceasta, îmbătrânirea populației se datorează în mare 

parte slabei inserții pe piața muncii de la nivel local. O comunitate de aproximativ 21.000 de locuitori 

din care doar aproximativ 3950 (sub 25%) sunt angajați este evident o comunitate expusă riscului de 

sărăcie. Atât studiul de referință, cât și întrunirile publice au reliefat problema lipsei locurilor de 

muncă remunerate decent, motiv pentru care persoanele apte de muncă preferă fie să facă naveta 

în Cluj-Napoca sau în alte localități învecinate, fie să se mute din oraș/să emigreze în alte localități. 

Se impune în această situație crearea și facilitarea oportunităților de a munci în municipiul Gherla 

pentru persoanele apte de muncă. 

 

V.1.2 Contribuția măsurii M5 la atingerea obiectivelor specifice ale SDL prin intervenția: Înființarea 

de întreprinderi sociale componenta soft 

 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

76 
 

 
 

 
 

 
 

 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura 5 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri 

de muncă contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice ale SDL: 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023. 

 

V.1.3. Indicatori minim de respectat in cadrul: 

   (9) Intervenției POCU - Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft: 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 12 persoane dintre care 

minim: femei 4 persoane, tineri 2 persoane, romi 2 persoane 

• lmbunatatirea imaginii zonei  la nivelul locuitorilor municipiului 1% 

 

V.1.4. Activitățile principale si secundare din cadrul acestei măsuri prin interventia de tip soft: 

Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

In cadrul interventiei soft: 

Activitatea principală 1 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării 

pe cont propriu  

Pentru această activitate, în funcție de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul țintă, fișele de 

proiect pot implica derularea următoarelor sub-activități:  

Sub-activitatea 1.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de 

sprijin, de exemplu: consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială/ sprijin 

pentru elaborarea planului de afaceri etc., sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție, analiza și selectarea planurilor de afaceri 

viabile, suport în înființarea companiei etc.  

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de 

beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. 

Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se 

recomandă să facă parte reprezentanți ai:  

- Mediului de afaceri;  

- Patronatelor din aria de implementare a proiectului.  

 

În cadrul acestei activități, cheltuielile aferente Sub-activității 1.1. nu vor intra sub incidența 

ajutorului de minimis, acestea fiind efectuate pentru persoane fizice. 

Sub-activitatea 1.2 - Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin 

post-înființare afacere, de exemplu oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, 

de marketing. 
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Antreprenorii vor fi instruiți pentru dezvoltarea planului de afaceri, managementul resurselor umane, 

identificarea de oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente. 

Acordarea (micro-grantului) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării firmei 

vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 1.1). 

Suma maximă alocată (micro-grantul) pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro(Cursul 

inforeuro valabil în luna publicării în Monitorul Oficial a ordinului de aprobare a schemei de ajutor de 

minimis)/ plan de afaceri/ firmă. Pentru micro-grantul acordat este obligatorie angajarea a minimum 

1 persoană în cadrul afacerii sprijinite conform Ghidului solicitantului – Condiții specifice pentru 

depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în 

cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC - beneficiarul subventiei poate avea calitatea de 

angajat in cadrul afacerii sprijinite sau/și poate conduce afacerea in calitate de administrator/asociat. 

Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni pe perioada implementării proiectului 

la care se adaugă perioada minimă de sustenablilitate de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei 

obligatorii de funcționare a afacerii. 

Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din 

firmele înființate prin proiect. 

NOTĂ: Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de 

sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv continuarea funcționării afacerii, 

inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea 

perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. 

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii 

locului de muncă ocupat și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după 

finalizarea implementării.  

 

A. Conform Ghidului specific aferent OS 5.1 POCU, Prin Activitatea de Susținere a 

antreprenoriatului în 

cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, beneficiari ai sprijinului prin acordarea de 

microgranturi (subvenție) pentru un plan de afaceri aprobat pot fi doar persoanele din grupul tinta 

(persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) care au beneficiat de sprijin pentru 

înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de exemplu: consiliere/ 

consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială/ sprijin pentru elaborarea planului de 

afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei. 

Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de afaceri sunt aprobate 

de către Comisia de selecţie a ideilor de afaceri vor beneficia de sprijin pentru înființarea de noi 

afaceri. 

 

Prin infiintarea afacerii ( SRL, PFA etc,) beneficiarul subventiei poate avea calitatea de angajat in 
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cadrul afacerii sprijinite sau/și poate conduce afacerea in calitate de administrator/asociat. 

In ambele situatii beneficiarul subventiei va fi cuantificat o singura data la indicatorul 4S165 Persoane 

din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au un loc de 

muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant. 

De asemenea, dacă beneficiarul subvenției, câștigător al planului de afaceri, nu se angajează pe sine, 

ci angajează altă persoană din teritoriul SDL dar care face parte din persoanele încadrate în grupul 

țintă eligibil al proiectului, acea persoană va contribui la îndeplinirea indicatorului de ocupare 4S165. 

În sensul GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru 

cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a 

mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, Anexa 1 – indicatorul 4S165 reprezinta 

numărul de persoane care, la încetarea calității de participant, urmare a sprijinului direct în cadrul 

proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. au un loc de muncă, inclusiv în activităţi 

independente. 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările se vor lua în considerare toate tipurile de contract de muncă, inclusiv cele cu timp 

parțial. 

Se vor lua în considerare toate tipurile de ocupare, inclusiv PFA, întreprindere individuală și 

întreprindere familială, în conformitate prevederile OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale. 

 

B. In aceasta anexa (Anexa 1 –la prezentul Ghid ) sunt definiti urmatorii termeni: 

”Loc de muncă” - cadrul în care se desfăşoară o activitate din care se obţine un venit şi în care se 

materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu. (Sursa: Legea nr. 

76/2002 cu modificările și completările ulterioare). 

“Persoanele care desfăşoară activităţi independente” într-o întreprindere, fermă sau cabinet 

profesional 

sunt, de asemenea, încadrate în muncă dacă se aplică oricare dintre următoarele situații:  

 (1) Persoana lucrează în propria întreprindere, cabinet profesional sau fermă în scopul realizării de 

profit, chiar dacă întreprinderea nu reuşeşte să aducă profit. 

(2) Persoana petrece timp pentru a conduce o întreprindere, un cabinet profesional sau o fermă chiar 

dacă nu au fost realizate vânzări, nu au fost prestate servicii profesionale sau nu s-a produs nimic 

efectiv (de exemplu un fermier care întreprinde activităţi de întreţinere a fermei; un arhitect care 

petrece timp aşteptând clienţii la biroul său; un pescar care îşi repară barca sau plasele pentru 

utilizare viitoare; o persoană care participă la o convenţie sau un seminar). 
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(3) Persoana care este în decurs de deschidere a unei întreprinderi, ferme sau cabinet profesional; 

aceasta include cumpărarea sau instalarea de echipamente şi comandarea consumabilelor în 

pregătire pentru deschiderea unei noi întreprinderi. Un membru neplătit al familiei se consideră 

încadrat în muncă dacă munca respectivă contribuie direct la o întreprindere, fermă sau cabinet 

profesional deţinut sau exploatat de un membru asociat din aceeaşi gospodărie. (Sursa: Anexa D – 

Orientare practică privind colectarea şi validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei Europene). 

Avand in vedere aceste prevederi, beneficiarul sprijinului acordat in cadrul Activitatii 2 - Susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, va fi cuantificat in 

vederea îndeplinirii indicatorului 4S165 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant .  

 

C. Incidenţa ajutorului de minimis 

 

La data prezentului material, ajutorul de minimis este reglementat de catre HG nr. 274/2013 si se 

adreseaza intreprinderilor mici si mijlocii.  

Ajutorul de minimis reprezinta o suma nerambursabila, ce poate sa atinga 90% dintr-un proiect 

eligibil, ce poate sa se desfasoare intr-o perioada de maxim 2 ani fiscali consecutivi. Suma maxima a 

ajutorului de minimis este de 100.000 euro. 

Activitatea de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității  (Activitatea - Susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu) face obiectul Schemei de 

minimis, detaliată în Anexa 6 a prezentului Ghid. 

În cadrul acestei activități, cheltuielile aferente Sub-activității 1.1. nu vor intra sub incidența 

ajutorului de minimis, acestea fiind efectuate pentru persoane fizice. 

Pentru Activitatea 1 - Beneficiarul finanțării nerambursabile va asigura monitorizarea implementării 

măsurilor de ajutor de minimis, în calitate de administrator al Schemei de ajutor de minimis. 

Scrisoarea de înaintare a Planului de afaceri prin care se solicita finanțarea poate fi considerată cerere 

de ajutor de minimis. Astfel, administratorul schemelor de ajutor de minimis trebuie să se asigure că 

planul de afaceri este înaintat într-o modalitate corespunzătoare, aceste documente având calitate 

de cerere de ajutor de minimis în relația cu administratorul schemei. 

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor 

agricole pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii: 

(i) valoarea ajutoarelor să nu fie stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor 

achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; 

(ii) ajutoarele să nu fie condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii 

primari. 

 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

80 
 

 
 

 
 

 
 

 

Administratorul schemelor de ajutor de minimis are obligația de a informa beneficiarii selectați 

conform prevederilor din legislația națională, respectiv OUG 77/2014 privind procedurile naţionale 

în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996 – art. 19 - Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor de minimis va 

informa beneficiarii, la data acordării  ajutorului, cu privire la caracterul  de minimis al ajutorului şi va 

verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene. 

 

    V.1.5. Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite prin prezenta măsură in cadrul     
   intevenției soft Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft  

Cererile de finanțare se vor  încadra în următoarele domenii eligibile pentru masura aferenta: 

domeniul ocupării forței de muncă: Sprijin pentru inițiativele antreprenoriale în vederea creării de 

noi locuri de muncă inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor 

sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil, facilitarea 

accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe 

piața muncii. 

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la 

stadiul implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și 

îndeplinirii indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor 

POCU din cadrul cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin 

egal cu țintele minime asumate prin SDL aprobată. 

 

V.1.6. Teme orizontale si secundare in cadrul intervenției de Înființare de întreprinderi sociale 

componenta soft 

 

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse: 

Dezvoltare durabilă 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL  

În cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și 

echipamentele achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul 

intervențiilor să aibă în vedere contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. 

Fără a se limita la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar proiectelor care 

propun instrumente concrete pentru asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile. 

Egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități) 

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
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Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc 

crescut de discriminare includ măsurile specifice țintite către îmbunătățirea inserției sociale și 

profesionale a acestora, prin creșterea accesului pe piața muncii, dar și prin îmbunătățirea 

nivelului de educație și competențe. 

Totodată, în contextul măsurilor avute în vedere pentru promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei, se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale, 

medicale și de interes general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități 

speciale pentru persoanele cu dizabilități și alte categorii de persoane dezavantajate. În plus, în 

cadrul acțiunilor integrate țintite către combaterea sărăciei la nivelul comunităților, vor fi 

susținute campanii de conştientizare și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și 

promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii active, pentru combaterea tuturor formelor 

de discriminare și promovarea egalității de șanse. 

Acțiunile care vizează creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin promovarea de 

proiecte integrate (cuprinzând servicii sociale, medicale, adăpost etc.) se adresează în mod direct 

nevoilor specifice ale persoanelor din aceste grupuri, contribuind la o mai bună inserție socio-

profesională a acestor persoane și protejarea acestora împotriva discriminării și a abuzurilor la 

care acestea sunt supuse. 

Egalitatea de gen (promovarea egalității între femei și bărbați) reprezintă un principiu de bază 

care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Pentru promovarea egalității de gen, acțiunile specifice includ intervenții care vizează 

îmbunătățirea inserției sociale și profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor 

provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a 

bărbaților – care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen. 

De asemenea, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității 

sociale și promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor formelor de 

discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen. 

Acțiunile vizate acordă o atenție deosebită măsurilor de acompaniere, astfel încât să faciliteze 

integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, promovarea 

incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere minimizarea 

efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc impactul 

sprijinului direct. 

Acțiunile specifice se vor referi la: 

- Accesul egal pentru femei și bărbați; 

- Pentru muncă egală remunerație egală pentru femei și bărbați; 

- Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv încurajarea adoptării de către 

angajatori a programelor de lucru flexibile; 

- Promovarea independenței economice a femeilor (în special prin antreprenoriat); 

- Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a 

copiilor. 
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În propunerea de proiect vor fi descrise în mod concret modalitatea de abordare a temelor 

orizontale, având în vedere următoarele aspecte: 

 Promovarea egalităţii de gen şi nediscriminare - Solicitantul implementează o politică privind 

nediscriminarea şi, în contextul propunerii de proiect, identifică potenţiale aspecte legate de 

discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse și tratament 

între persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, de eventualul 

lor handicap, de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de muncă sau la o 

profesie, de promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare în muncă şi de 

ocupare a forţei de muncă; 

 Schimbări demografice - Proiectul ia in considerare  efectele negative ale schimbărilor 

demografice şi contribuie la creşterea economică într-o societate în curs de îmbătrânire; 

 Combaterea segregării – Propunerea de proiect are în vedere actiuni care au ca scop 

reducerea decalajului privind accesul la serviciile sociale și educaționale de calitate a 

persoanelor în risc de sărăcie și excluziune social față de alte categorii sociale din teritoriul 

SDL. 

 

Solicitantul va descrie modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația 

specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare (dacă este cazul). Acțiunile suplimentare 

descrise vor fi luate în considerare și în procesul de evaluare, prioritizare şi selecţie a fișelor de 

proiect. De asemenea, introducerea unor elemente de inovare sociala in proiectele care vor fi depuse 

va constitui un aspect ce va fi avut in vedere la prioritizarea si selectia proiectelor. 
 

Teme secundare 

Fișele de proiect vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce constă 

contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor măsuri 
Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 

 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 
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Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 

Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 

 

V.1.7. Grup țintă vizat prin măsura 5 in cadrul intervenției de Înființare de întreprinderi sociale componenta 

soft: 

Grupuri țintă vizate 43 (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor dezvoltate in 

cadrul intervenției-  Înființare de întreprinderi sociale componenta sof care beneficiază de servicii integrate 

și care indeplinesc următoarele criterii: 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare 

Locală aprobată. 

 

 Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată 

că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație 

pe propria răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C 

de mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.  

 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  
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5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  

 

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  

- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 

au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  
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- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  

- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  

 

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 

declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte numai în măsura în 

care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în 

categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 
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toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 

prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 

cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

V.1.8. Eligibilitatea proiectului si a activitatilor 

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 

•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 

Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 
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respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 

Nu sunt eligibile proiectele care: 

Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, contrar 

prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel – 

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 2.3 

Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  finanțării 

Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la secţiunea 

1.7. Indicatorii aplicabili proiectului – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de 

proiecte 

 

 

V.1.9 Eligibilitatea cheltuielilor   

se va consulta capitolul 3.1.1 

 
  



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

88 
 

 
 

 
 

 
 

 

M.V 

V.2 Fișa intervenției 10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii 
întreprinderilor sociale - Programul Operational Regional 
 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 
 
Justificarea interventiei:  

Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată din Municipiul Gherla este una din cele mai 

grave probleme. Spiritul antreprenorial este scăzut datorită incertitudiililor de domeniu legislativ, 

lipsei capitalului și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie socială sunt prea puțin 

cunoscute iar persoanele apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii datorită 

prejudecăților, discriminării creându-se un cerc vicios. 

Durata estimată a intervenției-24 luni 

Calendar lansare-Octombrie 2019 

Valoare estimativa 300000 Euro 

Interventie POR - Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 
Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis sunt detaliate în cadrul schemei de ajutor de  

minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție. 

Valoarea ajutorului 

• Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice 

(a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani 

fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) 

este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării 

ajutorului (momentul semnării contractului de finanțare). 

• Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de 

finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre 

care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de 

ajutor de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 

200.000 euro2, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, 

de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li 

se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Anexa  - Model C - Declarația de 

angajament (pentru întreprinderile de economie sociala de inserție), depusă odată cu cererea de 

finanțare. 
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Întreprinderea unică 

• În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi 

legate. 

• Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi 

legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.  

• Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există 

cel puțin una dintre relațiile următoare: 

1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

unei alte întreprinderi; 

2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 

în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi 

din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 

singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 

drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Astfel, dacă întreprinderile A și B sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile 

sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în 

parte de câte 200.000 euro). 

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare 

dintre relaţiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă 

întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de 

întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună 

vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro). 

• La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderi legate înregistrate 

pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în 

România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), 

cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.  

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria IMM-

urilor–  

• La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar legăturile stabilite între solicitant 

și alte întreprinderi - persoane juridice, respectiv orice entități care desfășoară activitate 

economică, înregistrate conform normelor în vigoare. Astfel, dacă întreprindrea A este deținută 

în proporție de 55% de o persoană fizică autorizată (PFA), atunci A și PFA formează o întreprindere 

unică.  
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Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care 

acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4)  trebuie luate în calcul 

la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor Dacă întreprinderea A (solicitant) și B sunt 

considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A în 

categoria microîntreprinderilor (i.e. număr mediu de salariați până-n 9și cifră de afaceri anuală 

netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în 

totalitate datele (numărul mediu de salariați, cifra de afaceri anuală netă sau active totale) 

înregistrate de B.  

Cumulul ajutoarelor 

• Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, 

cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de 

data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.  

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis: 

1. primite de întreprinderea solicitantă 

2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează 

întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) 

3. Dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a 

două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele de minimis primite, în 

perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. 

Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, 

prin absorbirea acestora. 

4. În cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul de minimis primit înainte de divizare se va 

aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în 

principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul de 

minimis. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul de minimis va fi atribuit în mod 

proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării. 

• Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de: 

a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene) 

b. Forma ajutoarelor (e.g. finanţare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanţii, 

facilităţi privind creditele primite, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare) 

• Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va 

menţiona informaţiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori 

datei de depunere a cererii de finanțare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii 

de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în 

această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind 

completarea corectă a declarației. 
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• Dacă valoarea în euro a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acesteia sunt 

specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această 

valoare va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a 

ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. 

luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului). 

• Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri 

eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc 

dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită 

pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe 

categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate 

de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui 

regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.  

• În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate 

prin cererea de finanțare depășește plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 

100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor 

de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de 

minimis aplicabil. 

 

Data acordării ajutorului de minimis 

• Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de 

aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de 

data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. 

• În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanțare 

aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ 

rambursărilor efective. 

 
Grup tinta-1000 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 
Rezultat: Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM. Femei: 10 tineri 20 

romi 3. 

 

Activitate eligibile- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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VI Măsura privind Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile 

VI.1 Intervenția POCU (11) Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și 

orientare vocațională pentru tineri și adulți 

VI.1.1 Probleme identificate care vor fi abordate în cadrul măsurii prin intervențiile propuse: 

Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată din Municipiul Gherla este una din cele mai 

grave probleme. Analizând cauzele ajungem la concluzia că această problemă pornește de la educația 

și calificarea resursei umane care nu este corelată cu sectoarele de economie existente în municipiu 

iar locurile de muncă pentru persoane necalificate sunt insuficient remunerate. Cluj-Napoca este un 

magnet pentru tinerii calificați care aleg să facă naveta sau să migreze. 

Noțiunile de economie socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele apaținând grupului 

vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se un cerc 

vicios 

 

VI.1.2 Contribuția măsurii M6 prin intervențiile propuse la atingerea obiectivelor specifice ale SDL  

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura 4 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri 

de muncă contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice ale SDL: 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

 

VI. 1.3.. Indicatori minim de respectat in cadrul  Masurii 6 Facilitarea pe piața muncii a grupurilor 

vulnerabile prin Intervenția POCU (11) Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și 

orientare vocațională pentru tineri și adulți 

 

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de  saracie  sau  excluziune  socialaIn  randul 

rezidentilor din zona urbana marginalizata 160 persoane. 

• Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilitatilor relevante 

pentru intrarea pe piata muncii ale adultilor din ZUM 160 persoane. 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 27 

persoane din care minim: femei 10 persoane, tineri 10 persoane, romi 2 

persoane. 

• Creșterea participarii la scheme speciale de servicii active de ocupare 

individualizate, din care    femei,tineri,romi; 160 persoane, dintre care 

minim: femei 30 persoane, tineri 30 persoane, romi 10 

persoane 

• Creșterea ratei de participare la invatamant a copiilor din zona 0,5% 
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VI.1.4. Activitățile principale si secundare din cadrul acestei măsuri prin intervenția (11) Programe 

de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți 

 

Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, de exemplu: 

 

- participarea la programe de ucenicie; 

- stagii pentru persoanele din cadrul comunităților marginalizate; 

- informare și consiliere profesională; 

- formare profesională; 

- alte măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv prin măsuri de acompaniere; 

- evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal; 

- alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare. 

 

Sub-activitatea 1.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă 

 

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de 

ucenicie, fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, 

republicată, cu modificarile si completările ulterioare. Ucenicia la locul de muncă se organizează 

pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea 

ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde 

ocupaţionale. 

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de 

activitate au obligația să declare la AJOFM/ AMOFM locurile de muncă vacante pentru care 

organizează aceste activități. 

Pentru formarea profesională a ucenicului, angajatorul are obligația de a respecta prevederile OG 

129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare, 

activitatea de formare fiind finalizată cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională. Evaluarea 

şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind formarea profesională. 

NOTĂ: Deși cheltuielile aferente subvențiilor pentru ucenicie nu vor fi bugetate și decontate în cadrul 

proiectului aferent OS 5.1 POCU, participanții la programele de ucenicie pot fi cuantificați ca grup 

țintă pe măsurile de ocupare. Angajatorii care doresc să beneficieze de subvențiile acordate în baza 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative din domeniul forței de muncă pentru încheierea de contracte de ucenicie se vor 

adresa structurilor teritoriale ale ANOFM. 

 

Sub-activitatea 1.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior 

 

Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior de către angajatori se realizează în 

baza unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6 luni, anexă la contractul 
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individual de muncă, conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare. 

Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de activităţi aprobat de angajator, la 

propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. 

Angajatorul desemnează un mentor – persoana care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care 

participă la activitatea de evaluare a acestuia. 

La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul are obligația să evalueze cunoştinţele stagiarului și să 

elibereze certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în 

baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite. Certificatul atestă 

dobândirea de experienţă şi vechime în muncă sau în specialitate, după caz. 

NOTĂ: Deși cheltuielile aferente subvențiilor pentru stagii nu vor fi bugetate și decontate în cadrul 

proiectului, participanții la programele de stagii pot fi cuantificați ca grup țintă pe măsurile de 

ocupare. Angajatorii care doresc să beneficieze de subvențiile acordate în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

din domeniul forței de muncă pentru încheierea de contracte de stagiu se vor adresa structurilor 

teritoriale ale ANOFM. 

 

Sub-activitatea 1.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (de ex., măsuri de 

sprijin pentru găsirea unui loc de muncă - informare și consiliere profesională, medierea muncii, 

plasarea pe piața muncii, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-

formal și informal etc.) 

Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională autorizați în 

conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire 

cu recunoaștere națională. Formarea profesională se organizează prin programe de inițiere, 

calificare, recalificare, perfecționare și specializare. Angajatorii pot organiza programe de formare 

profesională doar dacă sunt autorizați ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr. 

129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Conform anexei 2 a HG 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și completările 

ulterioare, persoanele care au absolvit învățământul primar (4 clase) pot participa la programe de 

inițiere, definite în OG nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, 

care se finalizează cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională. 

NOTĂ: Deși cheltuielile aferente subvențiilor acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor 

aparținând grupului țintă nu vor fi bugetate și decontate în cadrul proiectului, participanții la 

măsurile de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii pot fi cuantificați ca grup țintă 

pe măsurile de ocupare. Angajatorii care doresc să beneficieze de subvențiile acordate în baza 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative din domeniul forței de muncă se vor adresa structurilor teritoriale ale ANOFM. 
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Activităţile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfășurate de persoanele juridice în 

baza autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în sfera serviciilor specializate 

pentru stimularea ocupării forţei de muncă. 

 

VI.1.5. Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite prin prezenta Masură 6 Facilitarea pe 
piața muncii a grupurilor vulnerabile prin Intervenția POCU (11) Programe de ucenicie, formare 
profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți 

Fișele de proiect  se vor  încadra în următoarele domenii eligibile pentru masura Masură 6 
Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile 
 

domeniul ocupării forței de muncă: Sprijin pentru inițiativele antreprenoriale în vederea creării de 

noi locuri de muncă inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor 

sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil, facilitarea 

accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața 

muncii. 

domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 

specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al 

membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni 

de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate  

domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea 

dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale); 

domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă 

(acolo unde este cazul); 

domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă; 

domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație - educația timpurie 

(de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi 

reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate; 

 

 
 

 

VI.1.6. Teme orizontale si secundare  

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse. 

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la stadiul 

implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și îndeplinirii 

indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul 

cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin egal cu țintele minime 

asumate prin SDL aprobată. 
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Proiectele depuse la GAL vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste teme 

orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui să le 

respecte. În cadrul clădirilor renovate/constituite vor fi obligatoriu accesul persoanelor cu 

dizabilități va fi asigurată. 

În cadrul criteriilor de selecție solicitanții care demonstrează contribuție sporită la aceste teme vor 

beneficia de punctaj suplimentar. 

Dezvoltare durabilă 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL  În 

cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și echipamentele 

achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul intervențiilor să aibă în vedere 

contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. 

Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea 

impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței 

energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la  acestea, biodiversității, rezistenței la 

dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor. 

 În cadrul proiectelor soft se va acorda o atenție deosebită implementării acțiunilor care vizează 

dezvoltarea durabilă (folosirea materialelor reciclate, campanii de conștientizare în domeniu etc. ) 

Intervențiile care contribuie la tema orizontală dezvoltarea durabilă sunt: - reducerea emisiilor de 

bioxid de carbon prin eficientizarea energetică a clădirilor și extinderea pistelor de bicicletă pentru 

folosirea bicicletelor ca și alternativă la transportul cu autovehicule. 

Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între  aspectele legate 

de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul POCU.  

Acțiunile intreprinse ar trebui sa urmărească incluziunea socială și combaterea sărăciei prin 

furnizarea de instruire și sprijin pentru comunitățile marginalizate. Promovarea și educarea cu privire 

la protecția mediului și a unui mod de viață sănătos va contribui la integrarea socială a diverselor 

grupuri vulnerabile, dar şi proiectele de economie socială care combină oportunități de angajare și 

aspectele de mediu. 

Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete pentru asigurarea 

implementării principiului dezvoltării durabile. 

Fără a se limita la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar  proiectelor care 

propun instrumente concrete pentru asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile. 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL. În 

cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și echipamentele 

achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul intervențiilor să aibă în vedere 

contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. În cadrul proiectelor soft se va acorda 

o atenție deosebită implementării acțiunilor care vizează dezvoltarea durabilă (folosirea materialelor 

reciclate, campanii de conștientizare în domeniu etc.) Intervențiile care contribuie la tema orizontală 

dezvoltarea durabilă sunt: - reducerea emisiilor de bioxid de carbon prin eficientizarea energetică a 

clădirilor și extinderea pistelor de bicicletă pentru folosirea bicicletelor ca și alternativă la transportul 

cu autovehicule. 
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Egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități, desegregare) 

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Proiectele depuse în cadrul apelurilor vor trebui să contribuie la promovarea principiilor privind 

egalitatea de șanse, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați, prin respectarea 

prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, precum și a OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare pe criterii de origine rasiala, etnică, religie, credintă, dizabilitate. 

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 trebuiesc abordate teme orizontale precum 

promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. 

De asemenea, măsurile trebuiesc sa contribuie la combaterea segregării teritoriale și educaționale 

prin facilitarea accesului la servicii sociale și comunitare tuturor categoriilor de grup ţintă din 

teritoriul SDL defavorizate. 

Se  vor  asigura servicii integrate pentru toți cei care se încadrează în grupul țintă asigurând egalitate 

de șanse pentru cei care pornesc cu dezavantaje.  

Prin acțiunile soft măsurile din SDL contribuie la asigurarea egalității de șanse și combaterea 

discriminării mai exact prin campanii de conștientizare și prin criteriile de selecție stabilite de GAL. 

 

Egalitatea de gen (promovarea egalității între femei și bărbați) reprezintă un principiu de bază 

care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Toate activitățile ce se doresc a fi intreprinse  prin componenta de funcționare trebuie să aibă  ca și 

principiu asigurarea reprezentării echitabile a tuturor categoriilor de persoane din ZUM. La toate 

evenimentele organizate au acces toate persoanele din teritoriul SDL indiferte de etnie, gen, 

orientare sexuală, religie, vârstă etc. 

Mai mult de atât acțiunile organizate de GAL au ca scop creșterea coeziunii între diferite grupuri și 

cunoașterea reciprocă a elementelor de cultură, tradiții și obiceiuri. 

Toate activitățile prevăzute de GAL prin componenta de funcționare au ca și principiu asigurarea 

reprezentării echitabile a tuturor categoriilor de persoane din ZUM. La toate evenimentele 

organizate au acces toate persoanele din teritotriul SDL indiferte de etnie, gen, orientare sexuală, 

religie, vârstă etc. 

Mai mult de atât acțiunile organizate de GAL au ca scop creșterea coeziunii între diferite grupuri și 

cunoașterea reciprocă a elementelor de cultură, tradiții și obiceiuri. 

Acțiunile specifice vor trebui sa includa intervenții care să  vizeze îmbunătățirea inserției sociale și 

profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri 
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dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod 

direct la promovarea egalității de gen. 

De asemenea, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității 

sociale  și  promovarea  incluziunii  active  vor  contribui  la  combaterea  tuturor  formelor  de 

discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen. 

Intervențiile trebuiesc orientate către creșterea ocupării, promovării incluziunii sociale și 

îmbunătățirii nivelului de educație și competențe și să aibă în vedere minimizarea efectelor negative 

ale factorilor externi, care duc la crearea inegalităților practic să faciliteze integrarea socio-

economică  

Acțiunile specifice se vor referi la: 

- Accesul egal pentru femei și bărbați; 

- Pentru muncă egală plată egală pentru femei și bărbați; 

- Promovarea  unui  mediu  de  lucru  relaxant  pentru  mame,  inclusiv  încurajarea adoptării 

de către angajatori a programelor de lucru flexibile sau part-time; 

- Promovarea independenței economice a femeilor; 

- Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale precum concediul de îngrijire a 

copiilor. 

 

Nediscriminare 
Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a 

modului în care activităţile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea. 

Se prezintă modul în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de 

discriminare în implementarea proiectului. 

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de 

rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, 

precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 

folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi 

cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). 

 

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități 
Proiectele depuse in cadrul GAL-ului vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste 

teme orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui 

să le respecte. În cadrul clădirilor renovate/constuite va fi obligatoriu asigurarea accesului facil al 

persoanelor cu dizbilități. 

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - 

Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu 
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dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, 

tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “. 

Toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spatii speciale de acces în 

vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

Se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale, medicale și de interes 

general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități speciale pentru 

persoanele cu dizabilități în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei. 

 

Schimbări demografice  

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se 

adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în 

compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale.  

Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de:  

- Îmbătrânirea populației;  

- Rate scăzute ale natalității;  

- Structuri familiale modificate;  

- Migrație.  

 

Schimbările demografice impun o serie măsuri pro active, cum ar fi:  

- îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă;  

- sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, 

de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă;  

- furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere facilități și 

îngrijire persoanelor în vârstă.  

Pentru informații privind temele orizontale a se vedea Ghid - integrare teme orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-

beneficiari. 

 

Teme secundare 

Fișele de proiect vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce 

constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 5. Prin 

urmare, în cadrul fișei de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează 

teme secundare relevante pentru proiect. 

Procentele  din  tabelul  de  mai  jos  reprezintă  ponderi  din  totalul  alocărilor  aferente  temelor 

secundare la nivel de axă prioritară/ PI și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

Tabelul 2. Alocări aferente temelor secundare. 
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Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 

 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 

Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 

 

VI.7. Grup țintă vizat prin măsura VI, prin intervenția (11) Programe de ucenicie, formare 

profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți: 

Grupuri țintă vizate 100 (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor 

dezvoltate in cadrul intervenției 11 Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și 

orientare vocațională pentru tineri și adulți care beneficiaza de servicii integrate si care îndeplinesc 

cumulativ următoarele criterii:  

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare 

Locală aprobată.  

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată 

că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație 

pe propria răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C 

de mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie sau  
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(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 52 Ghidul solicitantului – Condiții 

specifice pentru fișele de proiect depuse la GAL Sus Râmnicul în cadrul SDL – Etapa a III-a a 

mecanismului DLRC . 

 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  

 

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  
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- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 

au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  

- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  

 

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 
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declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte numai în măsura în 

care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în 

categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 

prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 

cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

VI.8. Eligibilitatea proiectului in cadrul măsurii VI, intervenția: Programe de ucenicie, formare 

profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și adulți 

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
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- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 

•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 

Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 
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Nu sunt eligibile proiectele care: 

• Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, 

contrar prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate 

de apel – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

• Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  

finanțării 

• Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la 

secţiunile descrise mai sus a se vedea cap 1.4, 1.5, 1.6.  

VI.9 Eligibilitatea cheltuielilor  in cadrul măsurii VI interventia 

se va consulta subcapitolul 3.1.1 
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VII Măsura - Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-

școlară și preșcolară 

VII.1 Intervenție POR (12): Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale,medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor 

Servicii 

Justificarea interventiei:  

Nivelul de educație a comunității marginalizate este scăzut existând numeroase cazuri de abandon 

școlar mai ales în rândul romilor. Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente moderne. Lipsește 

complet sistemul de creșe care îngreuneză revenirea pe piața muncii a tinerilor părinți totodată 

crescând predispoziția spre evitarea înscrierii copiilor în situații de risc în învățământ. 

 Copii mici care provin din familii aflate în risc de sărăcie sunt lăsați de foarte multe ori în grija 

bunicilor sau în centre de plasament. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-Decembrie 2019 

Valoare estimativa 140000 Euro 

Interventie POR - Renovarea, amenajarea și dotarea creșei  

Grup tinta-50 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat:  

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate;   3 pers                            

 

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă;   1% 

 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și de beneficii sociale; 10 copii  

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM, 6 persoane dintre care 

minim 6  femei                              

 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 2% 

Activitate eligibile: 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 

respectiv: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare 

locuinţelor sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate 

medico-socială; 
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 investiţii în infrastructura de educaţie – construire 

/reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, 

grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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VIII. Măsura - Asigurarea serviciilor sociale, medicale și comunitare integrate  

Fișa Intervenției 13 POR: Construire și dotare centre comunitare integrate 

Fișa intervenției 14 POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat 

Fișa intervenției 15 POR: Modernizarea cantinei sociale 

 

VIII.1 (Interventie 13) Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare 

integrate 
OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale,medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor Servicii 

Justificarea interventiei:  

Având în vedere numărul mare de persoane care suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități 

indică deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și prevenție medicală.Serviciile medicale 

sunt asigurate în acest moment de medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

comunității marginalizate este minimă.  

O problema este și la nivelul mentalității persoanele cele mai expuse la probleme de sănătate – 

cei care trăiesc în sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care de altfel sunt disponibile 

de ex. monitorizarea sarcinii, vaccinare, etc. Este nevoie de acțiuni ample de informare și mediere 

sanitară care să îmbunătățească starea de sănătate a populației și eficiența eforturilor de 

prevenire a îmbolnăvirilor. Există mai multe centre de plasament de tip familial în municipiu iar 

situațiia copiilor care împlinesc vârsta de 18 și sunt implicați în forme de învățământ rămâne 

descoperit nefiind un sistem care să asigure un sprijin în găsirea locului lor în societate și 

comunitate. 

Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și alte grupuri vulnerabile necesită servicii 

sociale și socio-medicale complexe însă în acest moment aceste servicii sunt asigurate doar parțial 

și nu sunt servicii integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care se află în risc 

de sărăcie și excluziune socială depind în mare măsură de asistența socială însă în lipsa unor 

intervenții integrate iesirea din situația de risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

de aceste persoane existând o stare de resemnare cu situația dificlă. 

Probleme din acest domeniu sunt de multe ori complexe de ordin medico-social existând și cazuri 

de violență domestică, dependență de alcool și alte substanțe etc. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-Octombrie 2019 

Valoare estimativa 400000 Euro 

Interventie POR - Construire și dotare centre comunitare integrate  

Grup tinta-368 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat: 
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 Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și de beneficii sociale; 10 

copii                                                        

 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate;   5 pers                             

 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă 

(comunitare, medicale, educaționale, sociale) 2% 

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de 

unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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VIII.2 Fisa intervenției (14) POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat 

VIII.2.1. Probleme identificate care vor fi abordate în cadrul măsurii prin intervenția propusă: 

Serviciile publice medicale asigurate de spitalul municipal nu sunt adecvate. 

La nivelul serviciilor sociale și medico-sociale există inițiative atât publice cât și private însă mai ales 

serviciile medico-sociale (îngrijire la domiciliu, îngrijire paliativă, lipsa unor azile socio-medicale 

pentru persoanele în vârstă etc.) nu acoperă nevoile comunității. S-a identificat nevoia unui centru 

comunitar integrat care să coordoneze serviciile sociale și medico-sociale unde să fie încadrați 

specialiști – mediatori sociali, sanitar etc – care să poată adapta serviciile la nevoile identificate la 

nivelul grupului țintă. 

Având în vedere numărul mare de persoane care suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și prevenție medicală. 

Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de medicii de familie, stomatologi și spitale unde 

accesul comunității marginalizate este minimă. O problemă este și la nivelul mentalității persoanele 

cele mai expuse la probleme de sănătate – cei care trăiesc în sărăcie nu accesează serviciile medicale 

de bază care de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, vaccinare, etc. Este nevoie de 

acțiuni ample de informare și mediere sanitară care să îmbunătățească starea de sănătate a 

populației și eficiența eforturilor de prevenire a îmbolnăvirilor. 

Există mai multe centre de plasament de tip familial în municipiu iar situațiia copiilor care împlinesc 

vârsta de 18 și sunt implicați în forme de învățământ rămâne descoperit nefiind un sistem care să 

asigure un sprijin în găsirea locului lor în societate și comunitate. 

Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale 

și socio-medicale complexe însă în acest moment aceste servicii sunt asigurate doar parțial și nu sunt 

servicii integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care se află în risc de sărăcie și 

excluziune socială depind în mare măsură de asistența socială însă 

în lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu 

e dorită de aceste persoane existând o stare de resemnare cu situația dificlă. 

Probleme din acest domeniu sunt de multe ori complexe de ordin medico-social existând și cazuri de 

violență domestică, dependență de alcool și alte substanțe etc. 

 

VIII.2.2 Contribuția măsurii M6 prin intervențiile propuse la atingerea obiectivelor specifice ale SDL  

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura 8 Asigurarea serviciilor sociale, medicale, socio-medicale și comunitare 

integrate raspund obiectivului specific 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor servicii 
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VIII.2.3.. Indicatori minim de respectat in cadrul  Masurii 8 Asigurarea serviciilor sociale, medicale, 

socio-medicale și comunitare integrate, Intervenția POCU Operaționalizare centru comunitar 

integrat 

• Creșterea satisfactiei rezidentilor cu conditiile de trai si serviciile de care dispun in zona 

(comunitare, medicale, educationale,sociale) 4% 

• Îmbunatatirea starii de sanatate a populatiei 0,9% 

• Scaderea numarului de copii aflati  ]n situatii de vulnerabilitate 5 persoane 

• Creșterea satisfactiei privind relatiilein cadrul comunitatii și a nivelului de ncrederein alte 

persoane, in   ceilalti   membri   ai   comunitatii, precum și în institutii 3% 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul , persoanelor din ZUM 5 persoane dintre 

care minim:  femei 3 persoane 

• Creșterea  numarului de copii care  beneficiaza de de servicii specializate și de beneficii 

sociale. 90 persoane. 

 

VIII.2.4. Activitățile principale si secundare din cadrul acestei măsuri prin intervenția (14) 

Operaționalizare centru comunitar integrat 

Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-

sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 

Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Exemple de servicii sociale (fără ca lista să fie exhaustivă): 

- Servicii de consiliere socială și informare, consiliere juridică, socializare și petrecerea timpului liber, 

organizare și implicare în activități comunitare și culturale, asistență și suport pentru familie, suport 

pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor, orientare vocațională, acordare 

de alimente, ajutoare materiale și financiare, servicii de îngrijire la domiciliu, ajutor pentru realizarea 

activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții 

zilnice, integrarea socială și participare, recuperare/ reabilitare funcțională, mici amenajări, reparații, 

asistență medicală, consiliere psihosocială și suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilităților 

de viață independentă, reintegrare familială și comunitară, conștientizare și sensibilizare a populației, 

terapie ocupațională, linie telefonică de urgență. 

O atenție deosebită va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, cum 

ar fi: 

▪ furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul 

comunității (inclusiv prin scheme de ucenicie); 

▪ furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale; 
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▪ experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/sau furnizorii 

privați de servicii sociale şi partenerii comunitari; 

▪ pachet minim de servicii sociale destinat prevenirii separării copilului de familia sa; 

▪ pachet minim de servicii medico-sociale/ pachet minim de servicii de asistență medicală 

comunitară destinat persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv roma 

realizat de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul social pentru 

reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de 

persoane din comunitățile roma înscrise la medicul de familie și/ sau beneficiari de diferite 

programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase etc), prevenirea și/ 

sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului si adultului, 

reducerea mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe 

privind sănătatea reproducerii /planificarea familială. 

▪ vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistență socială. 

▪ sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de 

proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență 

socială (beneficii de asistență/ servicii sociale). 

 

Programe de tip „A doua șansă” - Sprijin pentru implementarea programelor integrate destinate 

tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, consiliere și 

programe de educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și adulților care se află în afara 

sistemului educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii ratelor de menținere 

în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea beneficiilor pe care le oferă educația 

în relație cu oportunitățile de angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua șansă” pentru 

implementarea programelor integrate dedicate persoanelor care se reîntorc în sistemul de educație 

și formare. 

De asemenea, pentru intervenţiile dedicate comunităţilor marginalizate în care există populaţie 

aparţinând minorităţii rome sunt încurajate activitățile și abordările inovative care duc la desegregare 

a se vedea Anexa 5. Informații generale și exemple privind combaterea segregării 

 

VIII.2.5. Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite prin prezenta măsura 8 Asigurarea 

serviciilor sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate, Intervenția (14) 

POCU Operaționalizare centru comunitar integrat  

Cererile de finanțare se vor  încadra în următoarele domenii eligibile pentru masura aferenta 

 

domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea 

dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale), sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților 

sanitare, dezvoltare de programe de inovare socială. 

domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 

specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al 
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membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni 

de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate 

măsuri în domeniul asistenței juridice pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, 

de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de 

asistență/servicii sociale) 

. 

 
 

VIII.2.6. Teme orizontale si secundare  

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse. 

Proiectele depuse la GAL vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste teme 

orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui să le 

respecte. În cadrul clădirilor renovate/constituite vor fi obligatoriu accesul persoanelor cu 

dizabilități va fi asigurată. 

În cadrul criteriilor de selecție solicitanții care demonstrează contribuție sporită la aceste teme vor 

beneficia de punctaj suplimentar. 

Dezvoltare durabilă 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL  În 

cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și echipamentele 

achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul intervențiilor să aibă în vedere 

contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. 

Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea 

impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței 

energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la  acestea, biodiversității, rezistenței la 

dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor. 

 În cadrul proiectelor soft se va acorda o atenție deosebită implementării acțiunilor care vizează 

dezvoltarea durabilă (folosirea materialelor reciclate, campanii de conștientizare în domeniu etc. ) 

Intervențiile care contribuie la tema orizontală dezvoltarea durabilă sunt: - reducerea emisiilor de 

bioxid de carbon prin eficientizarea energetică a clădirilor și extinderea pistelor de bicicletă pentru 

folosirea bicicletelor ca și alternativă la transportul cu autovehicule. 

Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între  aspectele legate 

de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul POCU.  

Acțiunile intreprinse ar trebui sa urmărească incluziunea socială și combaterea sărăciei prin 

furnizarea de instruire și sprijin pentru comunitățile marginalizate. Promovarea și educarea cu privire 

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la stadiul 

implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și îndeplinirii 

indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul 

cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin egal cu țintele minime 

asumate prin SDL aprobată. 
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la protecția mediului și a unui mod de viață sănătos va contribui la integrarea socială a diverselor 

grupuri vulnerabile, dar şi proiectele de economie socială care combină oportunități de angajare și 

aspectele de mediu. 

Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete pentru asigurarea 

implementării principiului dezvoltării durabile. 

Fără a se limita la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar  proiectelor care 

propun instrumente concrete pentru asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile. 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL. În 

cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și echipamentele 

achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul intervențiilor să aibă în vedere 

contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. În cadrul proiectelor soft se va acorda 

o atenție deosebită implementării acțiunilor care vizează dezvoltarea durabilă (folosirea materialelor 

reciclate, campanii de conștientizare în domeniu etc.) Intervențiile care contribuie la tema orizontală 

dezvoltarea durabilă sunt: - reducerea emisiilor de bioxid de carbon prin eficientizarea energetică a 

clădirilor și extinderea pistelor de bicicletă pentru folosirea bicicletelor ca și alternativă la transportul 

cu autovehicule. 

Egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități, desegregare) 

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Proiectele depuse în cadrul apelurilor vor trebui să contribuie la promovarea principiilor privind 

egalitatea de șanse, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați, prin respectarea 

prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, precum și a OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare pe criterii de origine rasiala, etnică, religie, credintă, dizabilitate. 

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 trebuiesc abordate teme orizontale precum 

promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general. 

De asemenea, măsurile trebuiesc sa contribuie la combaterea segregării teritoriale și educaționale 

prin facilitarea accesului la servicii sociale și comunitare tuturor categoriilor de grup ţintă din 

teritoriul SDL defavorizate. 

Se  vor  asigura servicii integrate pentru toți cei care se încadrează în grupul țintă asigurând egalitate 

de șanse pentru cei care pornesc cu dezavantaje.  

Prin acțiunile soft măsurile din SDL contribuie la asigurarea egalității de șanse și combaterea 

discriminării mai exact prin campanii de conștientizare și prin criteriile de selecție stabilite de GAL. 

Egalitatea de gen (promovarea egalității între femei și bărbați) reprezintă un principiu de bază 

care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

115 
 

 
 

 
 

 
 

 

Toate activitățile ce se doresc a fi intreprinse  prin componenta de funcționare trebuie să aibă  ca și 

principiu asigurarea reprezentării echitabile a tuturor categoriilor de persoane din ZUM. La toate 

evenimentele organizate au acces toate persoanele din teritoriul SDL indiferte de etnie, gen, 

orientare sexuală, religie, vârstă etc. 

Mai mult de atât acțiunile organizate de GAL au ca scop creșterea coeziunii între diferite grupuri și 

cunoașterea reciprocă a elementelor de cultură, tradiții și obiceiuri. 

Toate activitățile prevăzute de GAL prin componenta de funcționare au ca și principiu asigurarea 

reprezentării echitabile a tuturor categoriilor de persoane din ZUM. La toate evenimentele 

organizate au acces toate persoanele din teritotriul SDL indiferte de etnie, gen, orientare sexuală, 

religie, vârstă etc. 

Mai mult de atât acțiunile organizate de GAL au ca scop creșterea coeziunii între diferite grupuri și 

cunoașterea reciprocă a elementelor de cultură, tradiții și obiceiuri. 

Acțiunile specifice vor trebui sa includa intervenții care să  vizeze îmbunătățirea inserției sociale și 

profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri 

dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod 

direct la promovarea egalității de gen. 

De asemenea, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității 

sociale  și  promovarea  incluziunii  active  vor  contribui  la  combaterea  tuturor  formelor  de 

discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen. 

Intervențiile trebuiesc orientate către creșterea ocupării, promovării incluziunii sociale și 

îmbunătățirii nivelului de educație și competențe și să aibă în vedere minimizarea efectelor negative 

ale factorilor externi, care duc la crearea inegalităților practic să faciliteze integrarea socio-

economică  

Acțiunile specifice se vor referi la: 

- Accesul egal pentru femei și bărbați; 

- Pentru muncă egală plată egală pentru femei și bărbați; 

- Promovarea  unui  mediu  de  lucru  relaxant  pentru  mame,  inclusiv  încurajarea adoptării 

de către angajatori a programelor de lucru flexibile sau part-time; 

- Promovarea independenței economice a femeilor; 

- Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale precum concediul de îngrijire a 

copiilor. 

 

Nediscriminare 

Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a 

modului în care activităţile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea. 

Se prezintă modul în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de 

discriminare în implementarea proiectului. 

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de 

rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, 
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precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 

folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi 

cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). 

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități 

Proiectele depuse in cadrul GAL-ului vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste 

teme orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui 

să le respecte. În cadrul clădirilor renovate/constuite va fi obligatoriu asigurarea accesului facil al 

persoanelor cu dizbilități. 

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - 

Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu 

dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, 

tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “. 

Toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spatii speciale de acces în 

vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

Se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale, medicale și de interes 

general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități speciale pentru 

persoanele cu dizabilități în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei. 

 

Schimbări demografice  

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează 

permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția 

structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale.  

Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de:  

- Îmbătrânirea populației;  

- Rate scăzute ale natalității;  

- Structuri familiale modificate;  

- Migrație.  

Schimbările demografice impun o serie măsuri pro active, cum ar fi:  

- îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă;  

- sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, de 

reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă;  

- furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere facilități și 

îngrijire persoanelor în vârstă.  

 

Pentru informații privind temele orizontale a se vedea Ghid - integrare teme orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari. 
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Teme secundare 

Fișelor de proiect vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce 

constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 5. Prin 

urmare, în cadrul fișei de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează 

teme secundare relevante pentru proiect. 

Procentele  din  tabelul  de  mai  jos  reprezintă  ponderi  din  totalul  alocărilor  aferente  temelor 

secundare la nivel de axă prioritară/ PI și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

Tabelul 2. Alocări aferente temelor secundare. 
Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 

 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 

Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 

VIII.2.7. Grup țintă vizat prin măsura VIII, prin intervenția (14) Operaționalizare centru comunitar 

integrat 

Grupuri țintă vizate 368 (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor 

dezvoltate in cadrul intervenției Operaționalizare centru comunitar integrat și care indeplinesc 

cumulativ următoarele criterii: 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare 

Locală aprobată.  

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată 
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că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație 

pe propria răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C 

de mai jos).  

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.  

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  
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O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  

- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 

au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  

- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  
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O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 

declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte numai în măsura în 

care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în 

categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 

prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 

cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

VIII.2.8. Eligibilitatea proiectului in cadrul măsurii VIII, intervenția: (14) Operaționalizare centru 

comunitar integrat 

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
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- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 

•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 

Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 
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Nu sunt eligibile proiectele care: 

• Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, 

contrar prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate 

de apel – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

• Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  

finanțării 

• Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la 

secţiunile descrise mai sus a se vedea cap 1.4, 1.5, 1.6.  

 

VIII.2.9 Eligibilitatea cheltuielilor  in cadrul măsurii VIII: Operaționalizare centru comunitar integrat 

se va consulta subcapitolul 3.1.1 
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VIII.3 Fisa Intervenției (15) POR: Modernizarea cantinei sociale 

Fișa intervenției #15 Modernizarea cantinei sociale -Programul Operational Regional 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale,medicale și sociale de bază,creșterea 

calității acestor 

Servicii 

Justificarea interventiei:  

Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și alte grupuri vulnerabile necesită servicii 

sociale și socio-medicale complexe însă în acest moment aceste servicii sunt asigurate doar 

parțial și nu sunt servicii integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care se 

află în risc de sărăcie și excluziune socială depind în mare măsură de asistența socială însă în 

lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de risc este foarte dificilă și de multe ori nici 

nu e dorită de aceste persoane existând o stare de resemnare cu situația dificlă. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-Decembrie 2019 

Valoare estimativa 100000 Euro 

Interventie POR - Modernizarea cantinei sociale 

Grup tinta-100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat: 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate  1 

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare 

locuinţelor sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-

socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea 

de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 

 

IX Măsura - Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului 

școlar și a eficientizării actului educațional  

 
IX.1 Intervenția (16) POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea 

furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 
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IX.2 Intervenția (17) POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea 

de subvenții, etc. 

 

 

IX.1 Intervenția 16 POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării 

unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 

 

Fișa intervenției #16 Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării 

unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool -Programul 

Operational Regional 

 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale,medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor 

Servicii 

Justificarea interventiei:  

Nivelul de educație a comunității marginalizate este scăzut existând numeroase cazuri de 

abandon școlar mai ales în rândul romilor. Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

moderne iar serviciile de afterchool lipsesc în primul rând datorită lipsei cadrului material dar și 

a susținerii 

financiare a programului. Părinții nu au posibilitatea de a asigura costurile de masă și 

remunerarea 

personalului didactic. Clădirile în care funcționează școlile nu au spații potrivite pentru servirea 

mesei și alte activități de școală după școală. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-Decembrie 2019 

Valoare estimativa 1600000 Euro 

Interventie POR - Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor 

servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 

Grup tinta-100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat: 

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă;    1%                 

 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și 

tinerilor din ZUM;              2%                    

 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și de beneficii sociale; 80                                                

 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate 5 copii 
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Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de 

unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 

 

IX.2 Intervenția (17) POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip 

afterschool, oferirea de subvenții, etc.  

  

IX.2.1. Probleme identificate care vor fi abordate în cadrul măsurii prin intervențiile propuse: 

Nivelul de educație a comunității marginalizate este scăzut existând numeroase cazuri de abandon 

școlar mai ales în rândul romilor. 

Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente moderne iar serviciile de afterchool lipsesc în primul 

rând datorită lipsei cadrului material dar și a susținerii financiare a programului. Părinții nu au 

posibilitatea de a asigura costurile de masă și remunerarea personalului didactic. 

Clădirile în care funcționează școlile nu au spații potrivite pentru servirea mesei și alte activități de 

școală după școală. 

 

IX.2.2 Contribuția măsurii 9 prin intervențiile propuse la atingerea obiectivelor specifice ale SDL  

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura IX Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii 

abandonului școlar și eficientizării actului educațional raspund obiectivului specific 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor servicii 

 

IX.2.3  Indicatori minim de respectat in cadrul  Masurii 9 Îmbunătățirea serviciilor educaționale în 

vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional prin Intervenția (17) 

Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, 

• Creșterea satisfacției privind relatiile in cadrul comunitatii și a  nivelului de incredere in alte      

persoane, in  ceilalti  membri  ai  comunitatii, precum și în institutii 1% 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

126 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Creșterea numarului de copii care beneficiaza de servicii specializate și de beneficii 

sociale 60 de persoane 

• Creșterea  satisfacției  rezidentilor  cu  conditiile de  trai  și  serviciile  de  care  dispun in  

zona (comunitare, medicale, educationale, sociale) 6% 

• Scaderea ratei abandonului școlar și a ratei de parasire timpurie a școlii în randul copiilor și  

tinerilor din ZUM 2% 

• Creșterea nivelului de calificare al deprinderilor și abilitatilor relevante pentru intrarea pe 

piata muncii ale adultilor din ZUM 4 persoane 

• Creșterea ratei de participarre la invatamant a copiilor din zona 2,5% 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul, persoanelor din ZUM 4 persoane dintre care 

minim 3 femei.  

 

IX.2.4. Activitățile principale si secundare din cadrul acestei măsuri prin intervenția (17) Formarea 

personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții 

 

Activitatea principală 1 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația 

timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă 

şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor pentru 

desfășurarea învățământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic. Măsurile de sprijin 

pot include acordarea unor pachete integrate, ca de exemplu: decontarea cheltuielilor de transport 

şi masă pentru copiii din grupul țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, 

măsuri de prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice 

nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și încălțăminte, 

stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.  

În vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității nivelului educațional în școlile care deservesc 

copiii din comunitățile vizate de proiect, în cadrul acestei activități pot fi acordate pachete integrate 

pentru școli defavorizate și/sau pentru profesorii din aceste școli, pe baza performanței acestora în 

ceea ce privește atragerea copiilor din grupul țintă către sistemul de învățământ (creșterea 

prezenței zilnice, îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități extracurriculare 

cu o participare mare a copiilor din grupul țintă, educația părinților etc.).  

Pentru activitatea 4, în funcție de nevoile de educație ale persoanelor din grupul țintă, propunerile 

de proiecte pot implica derularea următoarelor sub-activități:  

Sub-activitatea 1.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie 

(învățământ antepreșcolar și/ sau învățământ preșcolar) prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de 

servicii locale şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar și preșcolar, în 

special pentru copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități (dacă există astfel de cazuri 

la nivelul teritoriului acoperit de SDL), furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, 

programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.  
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Sub-activitatea 1.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone 

prioritare de educație/ școală după școală, în cadrul cărora pot fi finanțate acțiuni care vizează 

reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin servicii de informare, consiliere şi mentorat 

destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum şi părinţilor acestora, programe care 

promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, măsuri 

care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație 

interculturală, programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi 

materiale noi de învăţare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor 

elementare de igienă dezvoltate şi adaptate pentru copii/tineri roma şi pentru copii/tineri care sunt 

cel mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare etc.  

Sub-activitatea 1.3. Programe de tip „A doua șansă” - Sprijin pentru implementarea programelor 

integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația 

obligatorie, consiliere și programe de educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și 

adulților care se află în afara sistemului educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate 

creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea 

beneficiilor pe care le oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare, furnizarea de 

programe de tip ”A doua șansă” pentru implementarea programelor integrate dedicate persoanelor 

care se reîntorc în sistemul de educație și formare.  

Sub-activitatea 1.4. Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea învăţământul 

dual, ca parte a învăţământului profesional şi tehnic, conform metodologiei de organizare și 

funcționare a învățământului dual.  

Învățământul dual are următoarele caracteristici specifice:  

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi 

parteneri de practică;  

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de 

parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată 

în răspunderea principală a operatorilor economici;  

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din 

fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de 

învăţământ partenere. 

NOTĂ: Acordarea finanțării va fi condiționată de asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității serviciilor dezvoltate după finalizarea proiectului. Sustenabilitatea serviciilor 

dezvoltate prin proiect (antreprenoriat) este de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei 

obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni (criteriu de eligibilitate).  

Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico-sociale) este de 

minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).  

Sustenabilitatea serviciilor educaționale este de minimum 6 luni de la finalizarea implementării 

proiectului (criteriu de eligibilitate). 
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IX.2.5 Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite prin prezenta măsura si prin prezenta 

intervenție (17) Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, 

oferirea de subvenții 

Cererile de finanțare se vor  încadra în următoarele domenii eligibile pentru masura aferenta 

1. măsuri în domeniul educației (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, 

învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii); 

Proiect cofinantar dn Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

2. măsuri în domeniul asistenței juridice pentru reglementarea actelor de identitate, de 

proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială 

(beneficii de asistență/servicii sociale) 

3. În situaţia în care la nivelul comunităţii marginalizate există populaţie aparţinând minorităţii 

rome, măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării (prin promovarea 

multiculturalismului, adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: campanii de 

informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul 

membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea) pentru 

intervenţiile destinate comunităţilor marginalizate în care există persoane aparţinând minorităţii 

rome 

Operațiunile care nu prevăd măsuri integrate care țin seama de nevoile comunităților marginalizate 

nu vor fi acceptate la finanțare, acestea fiind eligibile în cadrul celorlalte axe care pun accent pe o 

abordare sectorială. 

În cazul comunităților segregate, abordarea integrată trebuie să abordeze și problema de-segregării 

– vezi Anexa 5. Informații generale și exemple privind combaterea segregării 

4. domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, 

susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu; 

5. domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea 

dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale); 

. 

 
 

 

IX.2.6 Teme orizontale si secundare in cadrul măsurii 9 Îmbunătățirea serviciilor educaționale în 

vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional interventia (17) Formarea 

personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții 

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la stadiul 

implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și îndeplinirii 

indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul 

cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin egal cu țintele minime 

asumate prin SDL aprobată. 
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În cadrul proiectului trebuie să fie evidențiat, prin activitățile propuse, în secțiunea relevantă din 

cadrul aplicației electronice, contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite 

prin POCU 2014-2020. 

Dezvoltare durabilă 

Aplicarea principiului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate 

de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul POCU. Integrarea orizontală a principiului 

are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea impactului asupra mediului cât mai 

mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor 

climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării 

riscurilor. 

Acțiunile din cadrul acestui OS urmăresc incluziunea socială și combaterea sărăciei prin furnizarea 

de instruire și sprijin pentru comunitățile marginalizate. Promovarea și educarea cu privire la 

protecția mediului și a unui mod de viață sănătos va contribui la integrarea socială a diverselor 

grupuri vulnerabile, dar şi proiectele de economie socială care combină oportunități de angajare și 

aspectele de mediu. 

Fără a se limita la acestea, în procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar proiectelor care 

propun instrumente concrete pentru asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile. 

Egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități) 

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut 

de discriminare includ măsurile specifice țintite către îmbunătățirea inserției sociale și profesionale 

a acestora, prin creșterea accesului pe piața muncii, dar și prin îmbunătățirea nivelului de educație 

și competențe. 

Totodată, în contextul măsurilor avute în vedere pentru promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei, se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale, 

medicale și de interes general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități 

speciale pentru persoanele cu dizabilități și alte categorii de persoane dezavantajate. În plus, în 

cadrul acțiunilor integrate țintite către combaterea sărăciei la nivelul comunităților, vor fi susținute 

campanii de conştientizare și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și 

promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii active, pentru combaterea tuturor formelor 

de discriminare și promovarea egalității de șanse. 

Acțiunile care vizează creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin promovarea de 

proiecte integrate (cuprinzând servicii sociale, medicale, adăpost etc.) se adresează în mod direct 

nevoilor specifice ale persoanelor din aceste grupuri, contribuind la o mai bună inserție socio-

profesională a acestor persoane și protejarea acestora împotriva discriminării și a abuzurilor la care 

acestea sunt supuse. 
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Egalitatea de gen (promovarea egalității între femei și bărbați) reprezintă un principiu de bază 

care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Pentru promovarea egalității de gen, acțiunile specifice includ intervenții care vizează îmbunătățirea 

inserției sociale și profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau 

grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui 

în mod direct la promovarea egalității de gen. 

De asemenea, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității 

sociale și promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor formelor de 

discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen. 

Acțiunile vizate acordă o atenție deosebită măsurilor de acompaniere, astfel încât să faciliteze 

integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, promovarea 

incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere minimizarea 

efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc impactul 

sprijinului direct. 

Acțiunile specifice se vor referi la: 

- Accesul egal pentru femei și bărbați; 

- Pentru muncă egală remunerație egală pentru femei și bărbați; 

- Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv încurajarea adoptării de către 

angajatori a programelor de lucru flexibile; 

- Promovarea independenței economice a femeilor (în special prin antreprenoriat); 

- Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a 

copiilor. 

Nediscriminare 

Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a 

modului în care activităţile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea. 

Se prezintă modul în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de 

discriminare în implementarea proiectului. 

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, 

precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 

folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale 

sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice 

alte domenii ale vieții publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). 

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități 

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - 

Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu 

dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, 

tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “. 
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În cadrul investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate 

/ ameliorate, vor fi prevăzute spatii speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru 

persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în 

clădirile şi structurile de utilitate publică. 

Schimbări demografice 

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează 

permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția 

structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. 

Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de: 

- Îmbătrânirea populației; 

- Rate scăzute ale natalității; 

- Structuri familiale modificate; 

- Migrație. 

 

Schimbările demografice impun o serie măsuri pro active, cum ar fi: 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; 

- sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, 

de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă; 

- furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere facilități și 

îngrijire persoanelor în vârstă. 

Pentru informații privind temele orizontale a se vedea Ghid - integrare teme orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-

beneficiari. 

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse. 

Proiectele depuse la GAL vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste teme 

orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui să le 

respecte. În cadrul clădirilor renovate/constituite vor fi obligatoriu accesul persoanelor cu 

dizabilități va fi asigurată. 

În cadrul criteriilor de selecție solicitanții care demonstrează contribuție sporită la aceste teme vor 

beneficia de punctaj suplimentar. 

 

Teme secundare 

 

Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în 

ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 5. Prin 

urmare, în cadrul propunerii de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care 

vizează teme secundare relevante pentru proiect. 
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Procentele  din  tabelul  de  mai  jos  reprezintă  ponderi  din  totalul  alocărilor  aferente  temelor 

secundare la nivel de axă prioritară/ PI și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

Tabelul 2. Alocări aferente temelor secundare. 
 

Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 

 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 

Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 

IX.2.7. Grup țintă vizat prin măsura 9 prin intervenția (17) Formarea personalului și furnizarea 

serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții:  

Grupuri țintă vizate 100 (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor 

dezvoltate in cadrul intervenției Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, 

oferirea de subvenții și care indeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală 

aprobată.  

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte 

de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc 

în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria 

răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de 

mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială 

sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  
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(A) în risc de sărăcie sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 52 Ghidul solicitantului – Condiții 

specifice pentru fișele de proiect depuse la GAL Sus Râmnicul în cadrul SDL – Etapa a III-a a 

mecanismului DLRC . 

 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  

 

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  
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- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  

- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 

au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  

- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  

 

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 
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declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte numai în măsura în 

care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în 

categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 

prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 

cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

IX.2.8 Eligibilitatea proiectului in cadrul măsurii 9, intervenția: (17) Formarea personalului și 

furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții 

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
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- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 

•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 

Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 
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Nu sunt eligibile proiectele care: 

• Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, 

contrar prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate 

de apel – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

• Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  

finanțării 

• Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la 

secţiunile descrise mai sus a se vedea cap 1.4, 1.5, 1.6.  

 

IX.2.9 Eligibilitatea cheltuielilor  in cadrul măsurii IX: fisa interventie (17) Formarea personalului și 

furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții 

se va consulta subcapitolul 3.1.1  
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X. Măsura - Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare  

X.1 Intervenție POR: Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate 

Fișa intervenției #18 Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate -Programul Operational 

Regional 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale,medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor servicii 

Justificarea interventiei:  

Având în vedere numărul mare de persoane care suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și prevenție medicală. 

Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de medicii de familie, stomatologi și spitale unde 

accesul comunității marginalizate este minimă. O problem este și la nivelul mentalității persoanele 

cele mai expuse la probleme de sănătate – cei care trăiesc în sărăcie nu accesează serviciile medicale 

de bază care de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, vaccinare, etc. Totodată calitatea 

serviciilor oferite de către spitalul municipal nu este de calitate fiind nevoie de investiții în dotări. În 

lipsa dotărilor cu echipamente performate, condițiilor din spital și pregătirii profesionale a cadrelor 

medicale serviciile oferite nu sunt performante. Majoritatea bolnavilor sunt redirecționați la spitalele 

din Cluj-Napoca sau Dej. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-Decembrie 2019 

Valoare estimativa 270000 Euro 

Interventie POR - Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate -Programul Operational Regional 

Grup tinta-100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat: 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 2% 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației;     0,9%                                                             

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de 

unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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XI. Măsura - Program de inovare socială 

(19)Intervenție POCU: Frigiderul comunitar 

(20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

 

XI. 1 Măsura XI prin Intervențiile POCU: (19)Frigiderul comunitar si (20)Biblioteca de lucruri vor fi 

abordate urmatoarele  probleme identificate: 

Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune socială 

depind în mare măsură de asistența socială însă în lipsa unor intervenții integrate și inovative iesirea 

din situația de risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită de aceste persoane existând o 

stare de resemnare cu situația dificlă. 

 

XI.2 Contribuția măsurii 11 prin intervențiile propuse la atingerea obiectivelor specifice ale SDL  

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura IX Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii 

abandonului școlar și eficientizării actului educațional raspund obiectivului specific 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază,creșterea calității 

acestor servicii 

 

XI.3.. Indicatori minim de respectat in cadrul  Masurii 11- Program de inovare socială 

(19)Intervenție POCU: Frigiderul comunitar 

• Creșterea  participarii rezidentilor  la activitati pentru atingerea unor obiective comune 10 

persoane 

• Creșterea satisfactiei privind relatiile in cadrul comunitatii și  a  nivelului de incredere in alte 

persoane, in  ceilalti  membri  ai  comunitatii, precum și în institutii 2% 

• Reducerea numarului de persoane aflate  în risc de  saracie  sau  excluziune sociala in  randul 

rezidentilor din zona urbana marginalizata 150 persoane 

• Creșterea ocuparii  în sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 2 persoane 

 

(20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri  

• Creșterea  Participarii  rezidentilor  la  activitati   pentru atingerea unor obiective comune 130 

persoane 

• Reducerea  numarului de persoane aflate in risc de  saracie  sau  excluziune  socială  in  

randul 

rezidentilor din zona urbana marginalizata 150 persoane 
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• Creșterea  satisfacției privind relatiile in cadrul și  a  nivelului  de incredere in alte 

persoane,in   ceilalti   membri   ai   comunitatii, precum și  în institutii 2% 

• Creșterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din ZUM 2 persoane. 

 

XI .4. Activitățile principale si secundare din cadrul acestei măsuri prin intervențiile (19)Intervenție 

POCU: Frigiderul comunitar si (20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

 

Aceste interventii implică inovarea socială. Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, 

servicii,modele si activități prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea 

actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. 

 

Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, 

și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a 

aborda provocările sociale. 

 

Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul 

incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate 

comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate: 

• crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care 

se confruntă comunitățile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/ persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, 

inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune 

practici a nivel național sau din alte SM; metode inovative de implicare activă a membrilor 

comunității la operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea 

• barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice; valorificarea 

oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; activități și inițiative care vizează 

promovarea egalității de șanse, non discriminarea etc. 

• metode inovative de combatere a discriminării 

• metode inovative de prevenire a abandonului școlar 

Pentru proiectele care promovează metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în 

procesul de selecție se acordă punctaj suplimentar. 

Solicitanții și/ sau partenerii eligibili trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă 

propunerea de proiect contribuie la inovarea socială, conform celor prezentate mai sus. 

 

 

XI.5. Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite prin prezenta măsura si prin prezentele 

intervenții  
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Domeniul inovării sociale- Inovarea sociala este definită ca acea inovare care are un caracter social 

atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special cea 

referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele care răspund 

unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru 

societate și stimulând capacitatea de a acționa a societății. 

 

 

 
 

 

XI.6. Teme orizontale si secundare in cadrul măsurii  11 Program de inovare socială 

(19)Intervenție POCU: Frigiderul comunitar 

(20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse: 

Dezvoltare durabilă 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL  

În cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca materialele folosite la construcții și 

echipamentele achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul intervențiilor 

să aibă în vedere contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. 

Egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilități, desegregare) 

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, 

religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și 

asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la 

atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Egalitatea de gen 

Acțiunile specifice vor trebui sa includa intervenții care să  vizeze îmbunătățirea inserției sociale și 

profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri 

dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod 

direct la promovarea egalității de gen. 

Nediscriminare 

Se prezintă modul în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de 

discriminare în implementarea proiectului. 

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la stadiul 

implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și îndeplinirii 

indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul 

cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin egal cu țintele minime 

asumate prin SDL aprobată. 
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În propunerea de proiect vor fi descrise în mod concret modalitatea de abordare a temelor 

orizontale, având în vedere următoarele aspecte: 

Despre promovarea egalităţii de gen şi nediscriminare - Solicitantul implementează o politică 

privind nediscriminarea şi, în contextul propunerii de proiect, identifică potenţiale aspecte legate de 

discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a respectării egalităţii de șanse și tratament între 

persoane, independent  de sex, de originea, religia sau convingerile lor, de eventualul lor handicap, 

de vârstă şi orientare sexuală, în materie de acces la un loc de muncă sau la o profesie, de 

promovare, de formare profesională, de condiţii de încadrare în muncă şi de ocupare a forţei de 

muncă; 

Despre combaterea segregării – Propunerea de proiect are în vedere actiuni care au ca scop 

reducerea decalajului privind accesul la serviciile sociale și educaționale de calitate a persoanelor în 

risc de sărăcie și excluziune social față de alte categorii sociale din teritoriul SDL. 

Despre schimbări demografice 

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează 

permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția 

structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. 

Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de: 

- Îmbătrânirea populației; 

- Rate scăzute ale natalității; 

- Structuri familiale modificate; 

- Migrație. 

 

Schimbările demografice impun o serie măsuri pro active, cum ar fi: 

- îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; 

- sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, 

de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă; 

- furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere facilități și 

îngrijire persoanelor în vârstă. 

Solicitantul va descrie modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația 

specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare (dacă este cazul). Acțiunile suplimentare 

descrise vor fi luate în considerare și în procesul de evaluare, prioritizare şi selecţie a propunerii de 

proiect. De asemenea, introducerea unor elemente de inovare sociala in proiectele care vor fi 

depuse va constitui un aspect ce va fi avut in vedere la prioritizarea si selectia proiectelor. 

Pentru informații privind temele orizontale a se vedea Ghid - integrare teme orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-

beneficiari. 

Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse. 

Proiectele depuse la GAL vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste teme 

orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui să le 
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respecte. În cadrul clădirilor renovate/constituite vor fi obligatoriu accesul persoanelor cu 

dizabilități va fi asigurată. 

În cadrul criteriilor de selecție solicitanții care demonstrează contribuție sporită la aceste teme vor 

beneficia de punctaj suplimentar. 

 

Teme secundare 

 

Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în 

ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 5. Prin 

urmare, în cadrul propunerii de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care 

vizează teme secundare relevante pentru proiect. 

Procentele  din  tabelul  de  mai  jos  reprezintă  ponderi  din  totalul  alocărilor  aferente  temelor 

secundare la nivel de axă prioritară/ PI și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

Tabelul 2. Alocări aferente temelor secundare. 
 

 
Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 

 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 

Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 

XI.7. Grup țintă vizat prin măsura 11 Program de inovare socială 

(19)Intervenție POCU: Frigiderul comunitar - Grupuri țintă vizate 100 (persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială) 
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(20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri - Grupuri țintă vizate 100 (persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor 

dezvoltate in cadrul intervențiilor Frigiderul comunitar si Biblioteca de lucruri și care indeplinesc 

cumulativ următoarele criterii: 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare 

Locală aprobată. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor 

reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată 

aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C 

de mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.  

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  
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NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  

 

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  

- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 

au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  

- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  
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• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  

 

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 

declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte numai în măsura în 

care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în 

categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 

prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 
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cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

XI.8. Eligibilitatea proiectului in cadrul măsurii XI, intervențiile (19)Intervenție POCU: Frigiderul 

comunitar, (20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 

•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 

Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

148 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 

Nu sunt eligibile proiectele care: 

• Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, 

contrar prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate 

de apel – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

• Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  

finanțării 

• Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la 

secţiunile descrise mai sus a se vedea cap 1.4, 1.5, 1.6.  

 

IX. 9 Eligibilitatea cheltuielilor  in cadrul măsurii 11 Program de inovare socială 

(19)Intervenție POCU: Frigiderul comunitar 

(20)Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

se va consulta subcapitolul 3.1.1 
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XII Măsura - Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

(21) Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare 

în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, 

legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității. 
 

XII.1. Probleme identificate care vor fi abordate în cadrul măsurii prin intervențiile propuse: 

Comunicarea între autorități și comunitate este dificilă, procesul de cosultare publică și raportare 

fiind deficitar, soluția la majoritatea problemelor fiind așteptate de la autoritățile locale. 

Implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor este redusă, nu a existat până acum forme 

participative de planificare și soluționare probleme. Campaniile de educare și informare au avut un 

caracter sporadic neavând un cadru adecvat pentru derularea acestora. În cazul intervențiilor 

derulate sprijinul comunității era redus tocmai datorită lipsei implicării lor în planificare și 

implementare. Subiectele legate de problemele comunității, problemele individuale, de sănătate, 

sociale și de dezvoltare personală nu sunt accesibile comunității marginalizate astfel conduc la o serie 

de probleme (sănătate, situație materială precară, dificultate în a beneficia de oportunități de 

finanțare europeană, probleme sociale, conflicte între cetățeni și autorități precum și conflicte în 

interiorul comunității etc.) 

Colaborarea la nivelul societății civile este redus, de multe ori existând inițiative frumoase și utile dar 

foarte izolate. Deși există multe ONG-uri care activează pe raza ZUM activitatea acestora nu este 

corelată și integrată. 

 

XII.2 Contribuția măsurii 12 prin intervențiile propuse la atingerea obiectivelor specifice ale SDL  

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Intervenţiile incluse în măsura - Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

OS 5  Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

 

XII.3.. Indicatori minim de respectat in cadrul  Masurii XII Creșterea gradului de conștientizare și 

implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

(21) Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu 

participarea comunității. 
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• Creșterea   participarii rezidentilor   la  activitati de constientizare si pentru atingerea 

unor obiective comune 360 persoane 

• Îmbunatatirea conditiilor de locuire 360 persoane 

 

XII.4. Activitățile principale si secundare in cadrul Măsurii 12 Creșterea gradului de conștientizare 

și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

(21) Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu 

participarea comunității. 

Activitatea principală 7 - Combaterea discriminării și a segregării: campanii de informare şi 

conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și 

voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate. În 

cazul comunităților segregate sau a existenței unor servicii segregate (precum cele educaționale) sunt 

încurajate campaniile de informare care au ca scop pregătirea procesului de desegregare și integrare 

a grupului marginalizat în societate (în special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de 

locuire). 

Fiecare activitate principală din cadrul proiectului POCU trebuie să fie fundamentată adecvat, cu date 

din teritoriul vizat. 

În situații excepționale, pentru proiectul POCU, anumite activități specifice se pot desfășura și în afara 

teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare adecvată în cadrul proiectului și al 

cererii de finanțare pentru aceste situații posibile (ex. activități de formare, ucenicie, învățământ 

dual) cu condiția obligatorie ca grupul țintă pentru proiectul POCU să fie cel definit conform Ghidului 

Solicitantului. 

Se va acorda atenție propunerilor de proiecte care valorifică inițiativele finanțărilor anterioare din 

Programul Operațional Regional 2007-2013 prin care a fost susținută infrastructura destinată 

furnizării de servicii sociale/ medicale/ centre multifuncționale. 

 

XII.5. Tipuri de domenii eligibile care pot fi sprijinite prin prezenta măsura si prin prezenta 

intervenție: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. 

cu participarea comunității. 

Cererile de finanțare se vor  încadra în următoarele domenii eligibile pentru masura aferenta 

1. măsuri în domeniul educației (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, 

învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii); 

Proiect cofinantar dn Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

2. măsuri în domeniul asistenței juridice pentru reglementarea actelor de identitate, de 

proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială 

(beneficii de asistență/servicii sociale) 
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3. În situaţia în care la nivelul comunităţii marginalizate există populaţie aparţinând minorităţii 

rome, măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării (prin promovarea 

multiculturalismului, adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-romi: campanii de 

informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul 

membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea) pentru 

intervenţiile destinate comunităţilor marginalizate în care există persoane aparţinând minorităţii 

rome 

Operațiunile care nu prevăd măsuri integrate care țin seama de nevoile comunităților marginalizate 

nu vor fi acceptate la finanțare, acestea fiind eligibile în cadrul celorlalte axe care pun accent pe o 

abordare sectorială. 

În cazul comunităților segregate, abordarea integrată trebuie să abordeze și problema de-segregării 

– vezi Anexa 5. Informații generale și exemple privind combaterea segregării 

. 

 
 

 

 

 

XII.6. Teme orizontale si secundare in cadrul măsurii 12. Creșterea gradului de conștientizare și 

implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

(21) Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu 

participarea comunității. 

Cererile de finantare propuse prin măsura M12 vor trebui sa contribuie la tema orizontala privind 

dezvoltarea durabilă prin respectarea principiului „poluatorul plateste”, prin protecţia biodiversităţii, 

utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice si rezilienta la 

dezastre. Aceste aspecte vor fi avute in vedere in executia de lucrari de renovare/reabilitare prin 

adoptarea de solutii ecologice, executarea lucrărilor cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei 

mediului inconjurator, achiziţia de echipamente şi dotări ecoeficiente şi alte măsuri specifice fiecărui 

proiect implementat în cadrul măsurii. 

 

Proiectele din cadrul măsurii M12 vor contribuie și la promovarea principiilor privind egalitatea de 

șanse, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați, prin respectarea prevederilor Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, precum și a 

ATENȚIE! Fiecare beneficiar din cadrul prezentului apel va informa periodic GAL-ul cu privire la stadiul 

implementării proiectului, în scopul monitorizării de către GAL  a implementării SDL și îndeplinirii 

indicatorilor asumați la nivel de SDL. La finalul implementării SDL, totalul indicatorilor POCU din cadrul 

cererilor de finanțare finanțate din bugetul POCU al SDL trebuie să fie cel puțin egal cu țintele minime 

asumate prin SDL aprobată. 
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OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare pe criterii de origine 

rasiala, etnica, religie, credinta, dizabilitate, varsta, orientare sexuala si a dificultatilor de acces. 

De asemenea, vor contribui la combaterea segregării teritoriale și educaționale prin facilitarea 

accesului la servicii sociale și comunitare tuturor categoriilor de grup ţintă din teritoriul SDL 

defavorizate. 

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii recomandăm lucrarea <Ghid privind 

integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020>, 

disponibil la adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937, unde la 

anexa 2 a primului volum şi la anexa 2 la al doilea volum este listată legislaţia naţională relevantă. 

Proiectele depuse in cadrul GAL-ului vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste 

teme orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui 

să le respecte. În cadrul clădirilor renovate/constuite va fi obligatoriu asigurarea accesului facil al 

persoanelor cu dizbilități. 

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - 

Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu 

dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, 

tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii* 

Toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spatii speciale de acces în 

vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

Se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile sociale, medicale și de interes 

general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și crearea unor facilități speciale pentru 

persoanele cu dizabilități în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei. 

Teme secundare 

 

Acțiunile vizate acordă o atenție deosebită măsurilor de acompaniere, astfel încât să faciliteze 

integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, promovarea 

incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere minimizarea 

efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc impactul 

sprijinului direct. 

Acțiunile specifice se vor referi la: 

- Accesul egal pentru femei și bărbați; 

- Pentru muncă egală remunerație egală pentru femei și bărbați; 

- Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv încurajarea adoptării de către 

angajatori a programelor de lucru flexibile; 

- Promovarea independenței economice a femeilor (în special prin antreprenoriat); 

- Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a 

copiilor. 

Pentru informații privind temele orizontale a se vedea Ghid - integrare teme orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-

beneficiari. 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937
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Contribuția proiectului la cel puțin una din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 este 

esentiala si acest aspect se realizeaza prin activitatile propuse. 

Proiectele depuse la GAL vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste teme 

orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui să le 

respecte. În cadrul clădirilor renovate/constituite vor fi obligatoriu accesul persoanelor cu 

dizabilități va fi asigurată. 

În cadrul criteriilor de selecție solicitanții care demonstrează contribuție sporită la aceste teme vor 

beneficia de punctaj suplimentar. 

 

Teme secundare 

 

Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în 

ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al 

respectivelor măsuri 

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul Axei Prioritare 5. Prin 

urmare, în cadrul propunerii de proiect se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care 

vizează teme secundare relevante pentru proiect. 

Procentele  din  tabelul  de  mai  jos  reprezintă  ponderi  din  totalul  alocărilor  aferente  temelor 

secundare la nivel de axă prioritară/ PI și la nivel de tip de regiune de dezvoltare. 

Tabelul 2. Alocări aferente temelor secundare. 

 
Axa 

Prioritară/ 

Fond 

AP 5 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Categoria de 

regiune 

Tema secundară Pondere din alocarea 

pe tip de regiune de 

dezvoltare 

 

 

AP 5/ FSE 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune dezvoltată 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

2% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

 

 

02. Inovare socială 

5% 

Regiune dezvoltată    02. Inovare socială 5% 

Regiune mai puțin 

dezvoltată 

06. Nediscriminare 2% 
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Regiune dezvoltată 06. Nediscriminare 2% 

XII.7. Grup țintă vizat prin măsura 12 prin intervenția (21) Intervenție POCU: Campanie de 

informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a 

zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității.  

Grupuri țintă vizate 100 (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grupul țintă este constituit din persoanele care vor participa direct la activitățile proiectelor 

dezvoltate in cadrul intervenției - Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii 

prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. 

cu participarea comunității și care indeplinesc cumulativ următoarele criterii: 
 

ATENȚIE! Luând în considerare eventuala mobilitate a grupului țintă, este recomandat ca 

proiectul să conțină măsuri de atenuare a acestui risc. 

• au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare 

Locală aprobată. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor 

reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată 

aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria răspundere).  

• sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C 

de mai jos).  

 

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune 

socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

(A) în risc de sărăcie sau  

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

 

 

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 52 Ghidul solicitantului – Condiții 

specifice pentru fișele de proiect depuse la GAL Sus Râmnicul în cadrul SDL – Etapa a III-a a 

mecanismului DLRC . 

 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de 

folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de 

condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din 

cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  
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3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  

6) un autoturism,  

7) o mașină de spălat,  

8) un TV color,  

9) un telefon.  

 

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 

vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.  

 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus.  

 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 

tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 

trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).  

 

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, de exemplu:  

- persoane adulte șomere sau inactive;  

- persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  

- persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu 

ceilalți. (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/MO-nr-737Bis-din-22-septembrie-

2016.pdf)  

- persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 

singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

- copii în situații de dificultate (ex. antepreșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu nevoi 

educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic4, copiii din familii cu 3 

sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în 

afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din 

gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copiii care 

au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși la școală, care 
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au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu comportamente la 

risc, copii și tineri ai străzii;  

- tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

- adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

- părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii;  

- persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 

categoriile:  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  

• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu;  

• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;  

- familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe 

care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  

- copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 

etc.;  

- victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 

persoane.  

 

O persoană nu poate fi încadrată din punct de vedere a eligibilităţii decât într-o singură categorie 

eligibilă. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care 

persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei 

declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru 

situația vizată (după caz).  

Persoanele care aparțin altor grupuri vulnerabile (persoanele fără adăpost, persoanele care suferă 

de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victime ale violenței domestice, victime 

ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, 

foștii deținuți, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) 

reprezintă grup țintă eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte numai în măsura în 

care pot fi încadrate într-una din categoriile de mai sus și în măsura în care pot fi încadrate în 

categoria persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

Beneficiarii de finantare nerambursabilă au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor),precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice),transpusă în legislația naționala prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
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comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, participantii la 

activitatile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și 

despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în 

toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea 

dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie sa faca dovada că au obținut consimţământul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant,în conformitate cu 

prevederile legale menționate. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm 

privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. 

 

Deși subvențiile pentru ucenicie, stagii și angajare, acordate în baza Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul forței de muncă, nu sunt bugetate prin prezentele apeluri, persoanele care beneficiază în 

cadrul proiectului de măsuri acordate în cadrul Activității 1, vor fi cuantificate corespunzător în 

cadrul secțiunilor Grup țintă și Indicatori specifici de program. 

 

XII.8. Eligibilitatea proiectului in cadrul  

Eligibilitatea proiectului și activităților – condiţii generale și specifice in cadrul măasurii - 

Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care 

se confruntă prin interventia  POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în 

domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare 

personală etc. cu participarea comunității. 

Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- Proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiaşi membri ai 

grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 

(evitarea dublei finanțări); 

- Proiectul propus spre finanțare NU este încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de management, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către solicitant(art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013); 

- Tipul de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobate; 

- Activitățile proiectului se încadrează în Programul Operațional (axa prioritară, 

prioritatea de investiţii, obiectivul specific, tipurile de măsuri) conform specificului 

de finanțare stabilit în prezentul Ghid. 

- Proiectul prevede țintele minime ale indicatorilor specifici de realizare și de rezultat 

imediat specifice POCU contribuind la atingerea indicatorilor asumati prin SDL. 
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•    Grupul țintă al proiectului propus se încadrează în categoriile eligibile 

menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice GAL si fac parte din 

Teritoriul SDL si cuprinde numărul minim obligatoriu de persoane 

prevăzut In Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice GAL si SDL 

- Valoarea proiectului şi contribuția financiară solicitată trebuie să se încadreze în 

limitele stabilite în prezentul Ghid; Valoarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să 

respecte limita maximă din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice( acolo unde este 

cazul). 

- Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească 31 

Decembrie 2023; 

- Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite 

prin Ghidul GAL (se va verifica prin fișa de proiect selectată de GAL și avizată 

de CCS restrâns) și să respecte rata de cofinanţare (nerambursabilă, buget 

național și contribuție proprie) stabilită prin Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice OS 5.1.; 

- Cheltuielile prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile sunt conforme cu cele 

prevăzute în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice OS 5.1; 

- Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, 

măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

Evitarea dublei finanțări 

Se va avea în vedere capitolul relevant (cap. 3.2) din Orientări privind oportunitățile de finanțare 

în cadrul POCU 2014-2020 și Anexa 4 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Declarație cu privire la evitarea dublei 

finanțări. 

Nu sunt eligibile proiectele care: 

• Vizează grupuri țintă cu domiciliul/ rezidența în regiunea București-Ilfov, 

contrar prevederilor secțiunii 1.10 Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate 

de apel – CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte 

• Propun un cost mediu/participant mai mare decât cel prevăzut la secțiunea 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea  

finanțării 

• Propun ținte pentru indicatorii de rezultat mai mici decât cele precizate la 

secţiunile descrise mai sus a se vedea cap 1.4, 1.5, 1.6.  

 

XII.9  Eligibilitatea cheltuielilor  in cadrul Intervenției POCU: Campanie de informare, conștientizare 

și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, 

dezvoltare personală etc. cu participarea comunității. 

se va consulta subcapitolul 3.1.1 
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XIII Măsura -  Conservarea tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate 

 
XIII. 1  Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 

Fișa intervenției #22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale -Programul 

Operational Regional 

OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

Justificarea interventiei:  

Nu există spații pentru organizarea unor evenimente culturale, recreaționale sau cele existente nu 

sunt suficiente și accesibile pentru comunitatea marginalizată. In ZUM nu există o clădire publică 

unde să se poată organiza o întâlnire, nu sunt evenimente culturale locale care să întârească relațiile 

comunitare iar posibilitățile de socializare se rezumă la evenimente culturale ocazionale, zilele 

orașului și spectacolele cu ocazia diferitelor sărbători. 

Durata estimată a intervenției-24 luni 

Calendar lansare-Decembrie 2019 

Valoare estimativa 20000 Euro 

Interventie POR - Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale  

Grup tinta-50 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

Rezultat: 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate 1 

 

Activitate eligibila- 

Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  

constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de 

unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2 
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XIV Măsura - Consolidarea imaginii comunității  

(23) Intervenție din buget local: Construire și promovarea brand local 
 

OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

Justificarea interventiei:  

Municipiul Gherla a fost de-a lungul timpului un centru important pentru zona Câmpia Transilvania din punct 

de vedere industrial, cultural, economic, geografic etc. 

Odată cu modernizarea vieții și dezvoltarea urbană importanța orașului s-a diminuat aducând un declin și în 

cea ce privește economia locală și viața culturală. Valoarea istorică, culturală și arhitecturală este prea puțin 

cunoscută neexistând preocupare pentru promovarea turistică a orașului. 

Durata estimată a intervenției-36 luni 

Calendar lansare-februarie 2020 

Valoare estimativa 70000 Euro 

Interventie Bugetul local - Construire și promovare brand local 

Grup tinta-50 persoane aflate in risc de saracie 

Rezultat: Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului  1 %   

Activitate eligibila- investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

Cheltuieli eligibile- Conform subcapitolului 3.1.2 

Documente obligatorii la depunerea Fisei de proiect-conform subcapitolului 3.2.2  
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3. Cheltuieli eligibile 
3.1. Cheltuieli eligibile POCU  

Cheltuieli directe 
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din 

cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză 
 Categori

e 

MySMIS 

Subcategorie 

MySMIS 

Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține: 

Cheltuielil

e eligibile 

directe 

care nu 

intră sub 

incidența 

ajutorului 

de 

minimis 

9-

Cheltuieli 

aferente 

managem

e ntului 

de 

proiect 

23-Cheltuieli 

salariale cu 

managerul de 

proiect 

- Salariu manager de proiect. 

25- 
Cheltuie

li 

salariale 

83-Cheltuieli 

salariale cu 

personalul 

implicat in 

implementarea 

- Salarii pentru personalul implicat in implementarea 

proiectului (în derularea activităților, altele decât 

management de proiect. 

- Contracte de antrepriză 

  proiectului (în 

derularea 

activităților, altele 

decât management 

de proiect) 

 

  164-Contribuții 

sociale aferente 

cheltuielilor salariale 

şi cheltuielilor 

asimilate acestora 

(contribuții angajați şi 

angajatori) 

- Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 

cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 

angajatori)* 

*În această subcategorie se includ: 

▪ Contribuții angajat şi angajator pentru 

manager de proiect 

▪ Contribuții angajați şi angajatori pentru 

personalul implicat in implementarea 

proiectului altele decât management de 

proiect. 
▪ Contribuții și taxe aferente contractelor de 

antrepriza 
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  87 - 
Onorarii/venituri 

asimilate salariilor 

pentru experti 

proprii/cooptati 

- Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru 

experti proprii/cooptati 

 27- 
Cheltuieli 

cu 

deplasar

ea 

98- Cheltuieli cu 

deplasarea pentru 

personal propriu și 

experți implicați in 

implementarea 

proiectului 

- Cheltuieli pentru cazare 
- Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

- Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv 

transportul efectuat cu mijloacele de transport în 

comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul 

delegării ori locul de cazare, precum şi transportul 

efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul 

delegării) 

- Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale 

aferente deplasării 

  97-Cheltuieli cu 

deplasarea pentru 

participanţi - grup 

ţintă 

- Cheltuieli pentru cazare 
- Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv 

transportul efectuat cu mijloacele de transport în 

comun sau taxi, la și de la aeroport, gară, autogară sau 

port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi 

transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare 

şi locul delegării) 

- Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale 

aferente deplasării 

 29- 
Cheltuie

li cu 

servicii 

100-Cheltuieli pentru 

consultanță și 

expertiză, inclusiv 

pentru elaborare 

PMUD 

- Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de 

licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de 

achiziţie publică efectuate in cadrul proiectului. 

- Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii 

specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza 

necesară (ex. formare profesională, consiliere 

profesională, consultanță antreprenorială, servicii 

medicale aferente grupului țintă în vederea participării la 

programele de formare profesională etc.). 
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  104-Cheltuieli cu 

servicii pentru 

organizarea de 

evenimente și cursuri 

de formare 

-      Cheltuielile efectuate pentru organizare de 

evenimente de genul conferinţe (altele decât cele pentru 

informare și comunicare), cursuri de instruire, seminarii, 

mese rotunde, ateliere de lucru, cursuri de formare care 

pot include: 
- Cheltuieli pentru cazare, masă, transport; 

   - Cheltuieli pentru taxe şi asigurări ale persoanelor din 

grupul ţintă și a altor persoane care 

participă/contribuie la realizarea activităților 

proiectului; 
- Cheltuieli pentru închiriere sală, echipamente/dotări; 
- Cheltuieli pentru onorarii aferente 

lectorilor/moderatorilor/vorbitorilor cheie in cadrul 

unui eveniment, precum și persoane care 

participă/contribuie la realizarea evenimentului; 

- Cheltuieli cu servicii de formare; 

- Cheltuieli pentru servicii de traducere şi interpretariat 

aferente activităţilor realizate; 

- Cheltuieli pentru editare/tipărire/multiplicare materiale 

pentru evenimente; 

- Servicii de catering; 
- Servicii de sonorizare. 

- Servicii de transport de materiale şi echipamente 

  106 - cheltuieli cu 

servicii IT, de 

dezvoltare/actuali 

zare aplicații, 

configurare baze de 

date, migrare 

structuri de date etc. 

Cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: 
dezvoltare, întreţinere, actualizare aplicaţii informatice, 

configurare și implementare baze de date, migrare și 

integrare structuri de date existente, dezvoltare 

website/portal 
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 11- 
Cheltuieli 

cu taxe/ 

aboname

nt e/ 

cotizații/ 

acorduri/ 

autorizații 

necesare 

pentru 

implemen

ta rea 

proiectulu

i 

32-Cheltuieli cu 

taxe/abonamente 
/cotizații/acorduri 
/ autorizații 

necesare pentru 

implementarea 

proiectului 

- Cheltuielile pentru achiziţia de 

publicaţii/abonamente la publicaţii, cărţi relevante 

pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în 

format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile 

pentru participarea la asociaţii. 

- Achiziționare de reviste de specialitate, materiale 

educaționale relevante pentru operațiune, în format 

tipărit, audio şi/ sau electronic; 

- Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire; 

- Taxe de participare la programe de formare/ educație; 
- Taxe eliberare documente de stare civilă, 

documente de identitate etc; 

- cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci 

sau alte instituții financiare; 
- Taxe notariale. 
- Taxe cercetare specialitate 
- Taxa de autorizare a cursurilor (ANC) 

 inventar, 

materii 

prime și 

materiale, 

inclusiv 

materiale 

consumab

ile 

  

 23- 
Cheltuie

li cu 

hrana 

81-Cheltuieli 

cu hrana 

- Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) 

și alți participanți la activitățile proiectului 

 inventar, 

materii 

prime și 

materiale, 

inclusiv 

materiale 

consumab

ile 

  

 23- 
Cheltuie

li cu 

hrana 

81-Cheltuieli 

cu hrana 

- Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) 

și alți participanți la activitățile proiectului 

 43- 
Cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităților 

necesare 

funcționari

i 

structurilo

r 

operaționa

li zate in 

cadrul 

proiectului 

165-Cheltuieli 

pentru asigurarea 

utilităților 

necesare 

structurii 

- Utilități: 
▪ apă şi canalizare 

▪ servicii de salubrizare 
▪ energie electrică 
▪ energie termică şi/sau gaze naturale 

- telefoane, fax, internet, acces la baze de date 
- Servicii poștale şi/sau servicii curierat 
- Servicii de administrare a clădirilor: 

▪ întreținerea curentă 

▪ asigurarea securității clădirilor 
▪ salubrizare şi igienizare 

- Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi 

mijloace de transport: 

▪ întreținere echipamente 
▪ reparații echipamente 
▪ întreținere mijloace de transport 
▪ reparații mijloace de transport 

- Arhivare documente 
- Amortizare active 
- Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 

43- 
Cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităților 

necesare 

funcționari

i 

structurilo

r 

operaționa

li zate in 

cadrul 

proiectului 

165-Cheltuieli 

pentru asigurarea 

utilităților 

necesare 

structurii 

- Utilități: 
▪ apă şi canalizare 

▪ servicii de salubrizare 
▪ energie electrică 
▪ energie termică şi/sau gaze naturale 

- telefoane, fax, internet, acces la baze de date 
- Servicii poștale şi/sau servicii curierat 
- Servicii de administrare a clădirilor: 

▪ întreținerea curentă 

▪ asigurarea securității clădirilor 
▪ salubrizare şi igienizare 

- Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi 

mijloace de transport: 

▪ întreținere echipamente 
▪ reparații echipamente 
▪ întreținere mijloace de transport 
▪ reparații mijloace de transport 

- Arhivare documente 
- Amortizare active 
- Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 

- Prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) 

- Prime de asigurare obligatorie auto (excluzând 

asigurarea CASCO) 

- Cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi 

operării contului/conturilor bancare al/ale 

proiectului 

 5-

Cheltuieli 

cu 

închiriere

a, altele 

9-Cheltuieli cu 

închirierea, 

altele decât cele 

prevăzute la 

cheltuielile 

- Închiriere sedii, inclusiv depozite 
- Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor 

activități ale operațiunii 

- Închiriere echipamente 
- Închiriere vehicule 

21- 
Cheltuieli 

cu 

achiziția 

de active 

fixe 

corporale 

(altele 

decât 

terenuri 

și 

imobile), 

obiecte  

de 

inventar, 

materii 

prime și 

materiale, 

inclusiv 

materiale 

consumab

ile 

70-Cheltuieli cu 

achiziția de materii 

prime, materiale 

consumabile și alte 

produse similare 

necesare proiectului 

- Materiale consumabile 
- Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare 

derulării cursurilor practice 

- Materiale direct atribuibile susținerii activităților de 

educație și formare 

- Papetărie 

- Cheltuieli cu materialele auxiliare 

- Cheltuieli cu materialele pentru ambalat 
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile; 
- Multiplicare 

     23- 
Cheltuie

li cu 

hrana 

81-Cheltuieli cu 

hrana 

- Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) 

și alți participanți la activitățile proiectului 
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 43- 
Cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităților 

necesare 

funcționar

ii 

structurilo

r 

operațion

ali zate in 

cadrul 

proiectului 

165-Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităților 

necesare structurii 

- Utilități: 
▪ apă şi canalizare 

▪ servicii de salubrizare 
▪ energie electrică 
▪ energie termică şi/sau gaze naturale 

- telefoane, fax, internet, acces la baze de date 
- Servicii poștale şi/sau servicii curierat 
- Servicii de administrare a clădirilor: 

▪ întreținerea curentă 

▪ asigurarea securității clădirilor 
▪ salubrizare şi igienizare 

- Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi 

mijloace de transport: 

▪ întreținere echipamente 
▪ reparații echipamente 
▪ întreținere mijloace de transport 
▪ reparații mijloace de transport 

- Arhivare documente 
- Amortizare active 
- Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 

- Prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) 

- Prime de asigurare obligatorie auto (excluzând 

asigurarea CASCO) 

- Cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi 

operării contului/conturilor bancare al/ale 

proiectului 

 5-

Cheltuieli 

cu 

închiriere

a, altele 

decât 

cele 

prevăzute 

la 

cheltuielil

e 

generale 

de 

administra

ți e 

9-Cheltuieli cu 

închirierea, altele 

decât cele prevăzute 

la cheltuielile 

generale de 

administrație 

- Închiriere sedii, inclusiv depozite 
- Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor 

activități ale operațiunii 

- Închiriere echipamente 

- Închiriere vehicule 
- Închiriere diverse bunuri 

 4-

Cheltuieli 

de leasing 

8-Cheltuieli de 

leasing fără 

achiziție 

- Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: 
▪ Echipamente 
▪ Vehicule 
▪ Diverse bunuri mobile şi imobile 
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  26- 
Cheltuieli 

cu 

subvenții/

b 

urse/pre

mii 

91-Subvenții - Subvenții (ajutoare, premii) acordate pentru copii și 

elevi, inclusiv ca măsuri de acompaniere 

- Subvenții (ajutoare, premii) pentru cursanți pe 

perioada derulării cursurilor 

94-Burse - Burse sociale 
95-Premii - Premii în cadrul unor concursuri 

28- 
Cheltuieli 

de tip 

FEDR 

161-cheltuieli cu 

constructii, inclusiv 

reabilitare/ 

modernizare clădiri 

- Construcții: 
▪ Reabilitare/ modernizare clădiri/ condiții de 

locuire, inclusiv accesibilizarea clădirilor/ inclusiv 

a spatiilor interioare pentru persoane cu 

dizabilități (de exemplu toalete accesibilizate). 

Toate lucrările de accesibilizare trebuie să fie 

efectuate în conformitate cu Normativul tehnic 

NP051 

- Instalații tehnice 

- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje şi instalații de 
lucru) 

- Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcționale 
- Alte echipamente și dotări: 

▪ Echipamente de calcul şi echipamente 

periferice de calcul 
▪ Cablare rețea internă 
▪ Achiziționare şi instalare de sisteme şi 

echipamente pentru persoane cu dizabilități 

▪ Mobilier, birotică, echipamente de 

protecție a valorilor umane şi materiale 

▪ Sisteme de protecție, alarmare și acces, PSI 
▪ Electrocasnice și electronice 
▪ Obiecte sanitare 
▪ Alte cheltuieli pentru investiții 

- Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații: 

▪ Taxe pentru obținerea/ prelungirea 

valabilității certificatului de urbanism; 

▪ Taxe pentru obținerea/ prelungirea 

valabilității autorizației de construcție; 

- Obținerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi 

branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, 

gaze, termoficare, energie electrică, telefonie; 
- Obținerea acordului de mediu; 
- Obținerea avizului PSI; 
- Obținerea avizelor sanitare de funcționare. 

- Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria: 

- Elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de 

prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 

detalii de execuție); 

- Plata verificării tehnice a proiectului; 
- Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, 

avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, 

documentații ce stau la baza emiterii avizelor şi 

acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, 

documentații urbanistice, studii de impact, 

studii/expertize de amplasament; 

- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: 
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   fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului. 
- Cheltuieli pentru lucrări de construcții şi instalații 

aferente organizării de șantier 
▪ Cheltuieli conexe organizării de șantier. 

- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților şi/sau 

reabilitarea şi modernizarea utilităților: 

▪ Alimentare cu apă, canalizare; 
▪ Alimentare cu gaze naturale; 

▪ Agent termic; 

▪ Căi de acces; 
▪ Facilități de acces pentru persoane cu dizabilități; 

- Energie electrică. Cheltuieli directe 
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale 

din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză 
Cheltuieli 

eligibile 

directe care 

intră sub 

incidența 

ajutorului 

de minimis 

26-

Cheltui

eli cu 

subvenț

ii/ 

burse/ 

premii/ 

ajutoar

e 

159-

Subvenții 

pentru 

înființare

a unei 

afaceri 

(antrepre

noriat) 

- Subvenții (micro-granturi) pentru înființarea unei afaceri 

(antreprenoriat). 

Cheltuieli indirecte 
Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a 

proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități. 
Cheltuieli 

eligibile 

indirecte 

care nu intră 

sub 

incidența 

ajutorului de 

minimis 

 

 

 

 

 

 

 

 
44-

Cheltui

eli 

indirect

e 

confor

m art. 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 
166-

Cheltuieli 

indirecte 

conform 

art. 68 

- Salarii aferente experților suport pentru activitatea 

managerului de proiect 

- Salarii aferente personalului administrativ și auxiliar 

- Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 

asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori). 

- Chirie sediu administrativ al proiectului 
- Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul 

propriu 

- Utilități: 

a) apă şi canalizare 

b) servicii de salubrizare 

c) energie electrică 

d) energie termică şi/sau gaze naturale 

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de 

date 

f) servicii poștale şi/sau servicii curierat 

- Servicii de administrare a clădirilor: 

a) întreținerea curentă 

b) asigurarea securității clădirilor 

c) salubrizare şi igienizare 

- Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi 
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   mijloace de transport: 
a) întreținere echipamente 

b) reparații echipamente 
c) întreținere mijloace de transport 
d) reparații mijloace de transport 

- Amortizare active 
▪ Conectare la rețele informatice 
▪ Arhivare documente 

▪ Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție 

- Multiplicare, cu excepția materialelor de 

informare şi publicitate 

- cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte 

instituții financiare 
- taxe notariale 
- abonamente la publicații de specialitate 

- Cheltuieli financiare şi juridice (notariale): 

▪ prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) 

▪ asigurarea medicală pentru călătoriile în 

străinătate, 

▪ prime de asigurare obligatorie auto 

(excluzând asigurarea CASCO) 

▪ d) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi 

operării contului/conturilor bancare al/ale 

proiectului 

Materiale consumabile: 

a) cheltuieli cu materialele auxiliare 
b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat 
c) cheltuieli cu alte materiale consumabile 

- producția materialelor publicitare şi de informare 

- tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de 

informare 
- difuzarea materialelor publicitare şi de informare 
- dezvoltare/adaptare pagini web 
- închirierea de spațiu publicitar 
- alte activități de informare şi publicitate 
- cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru 

proiect 

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativă; solicitantul nu trebuie să 

fundamenteze cheltuielile indirecte în bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca 

rată forfetară de 15% din costurile directe eligibile cu personalul (prin aplicarea articolului 

68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013). Pe parcursul implementării 

proiectului nu vi se vor solicita documente suport pentru justificarea cheltuielilor indirecte 

efectuate în cadrul proiectului, ci doar cu privire la costurile directe eligibile cu personalul. 

Plafoane aplicate în cadrul măsurilor sprijinite prin proiect 
 

Beneficiarul  de  finanțare  nerambursabilă  va  urmări  și  va  asigura  respectarea  
urmatoarelor plafoane pe întreaga durata de implementare a proiectului, până la finalizarea 
aceastuia. 
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a. Pentru implementarea cursurilor de calificare/recalificare de nivel 2 (360 ore), nivel 3 (720 ore) 
sau nivel 4 (1080 ore), decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de bareme standard pentru 

costurile unitare5 (opțiuni simplificate privind costurile), după cum urmează: 
   tabel 8 

Nivel curs 
calificare/ 
recalificare 

Cost unitar/ 
participant 

Documente suport solicitate la 
rambursare 

nivel 2 (360 ore) 1324 lei • certificate de calificare 
profesională; 

• acte de identitate ale participanților 
la curs. 

nivel 3 (720 ore) 2224 lei 

nivel 4 (1080 ore) 4101 lei 

 

NB: În aceste costuri unitare nu vor intra cheltuielile cu managementul de proiect și cheltuielile 
cu cazarea, transportul și hrana participantilor. Acestea vor fi bugetate separat, ținând cont de 
Lista privind încadrarea cheltuielilor menționată în Tabelul 7. Încadrarea cheltuielilor eligibile. 

 

NB: Solicitantul va bugeta cheltuielile pentru cursurile de nivel 2, 3 si 4 ținând cont de costurile 
unitare menționate anterior și de numărul de participanți la aceste tipuri de cursuri (număr de 
cursanți x cost unitar). 

 

În bugetul proiectului nu se vor detalia cheltuielile care concură la formarea costului unitar / curs, 
respectiv nu se vor preciza cheltuielile din care este format costul unitar (cheltuieli salariale cu 
lectorii, cheltuieli cu contribuțiile sociale aferente salariilor lectorilor, materiale consumabile și 
materii prime necesare derulării modulelor de teorie și practică, închiriere săli de curs, cheltuieli 
indirecte). 

 

În cazul în care în bugetul proiectului sunt evidențiate totuși, separat, cheltuielile salariale cu 
lectorii și contribuțiile sociale aferente salariilor lectorilor, în cadrul costului unitar – opțiuni 
simplificate, aceste cheltuieli nu se iau în considerare la calcularea cuatumului costurilor directe 
de personal. 

 

În cazul în care în bugetul proiectului sunt evidențiate totuși, separat, cheltuieli indirecte, în 
cadrul costului unitar - opțiuni simplificate, aceste cheltuieli nu se iau în considerare la calcularea 
cuatumului cheltuielilor indirecte per total proiect. 
Pentru celelalte tipuri de programe de formare profesională (cursuri de inițiere, perfecționare sau 
specializare – organizate de furnizori de formare profesională autorizați) și/sau pentru activitatea 
de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale 
(defășurată în centre de evaluare autorizate), estimarea cheltuielilor și bugetarea acestora va fi 
efectuată de solicitant ținând cont de nivelul prețurilor existente pe piața de profil din România și 
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de plafoanele din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare. 
Cuantumul maxim al subvenției este de 5 lei/oră acordat cursanților care participă la programe de 
formare (inițiere/ perfecționare/ specializare/ calificare/ recalificare). 

 

b).Acordarea subvențiilor pentru participanții la programe de inițiere/ perfecționare/ 

specializare/ calificare/ recalificare este condiționată de participarea la întregul program de 

formare profesională, inclusiv la examenul final de evaluare. 

 

În cazul în care cursantul abandonează programul de formare profesională pe parcursul derulării, 
acesta va fi obligat să returneze întreaga sumă primită ca subvenție până la momentul părăsirii 
programului. Excepția de la această regulă o constituie abandonarea/întreruperea participării din 
motive neimputabile cursantului şi anume: concediile medicale, concediile maternale (în cazul 
sarcinii, lăuziei, concediului postnatal) şi situațiile de forță majoră. 

 

Subvenţia lunară va fi calculată pentru fiecare cursant în parte în funcţie de durata efectivă a 
programului de programe de inițiere/ perfecționare/ specializare/ calificare/ recalificare, şi nu de 
durata maximă reglementată. Astfel: 

 

• În cazul în care stagiul de pregătire practică aferent programului de formare profesională se 

derulează chiar la locul de muncă al cursantului, în timpul programului de lucru, subvenţia 

lunară va fi acordată numai pentru perioada în care acesta participă la stagiul de pregătire 

teoretică, cu condiția ca angajatorul să fie furnizor autorizat sau să aibă un contract de 

prestări servicii cu un furnizor autorizat pentru acel program de formare. 

• În cazul în care cursantului i se validează/ certifică competenţe dobândite anterior, iar 
acesta nu parcurge integral toate modulele de pregătire aferente programului, subvenţia 
lunară va fi acordată numai în perioada în care acesta participă efectiv la programul de 
formare profesională. 

 

c). Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de: 25.000 euro6/ plan de afaceri/ 

firmă și va fi acordată în urma aprobării planurilor de afaceri si numai după ce persoanele fizice au 

beneficiat de sprijin pentru deschiderea unei afaceri (de exemplu consiliere/ consultanță/ 

mentorat/ formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborare plan de afaceri etc 

analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei). 

Acordarea de subvenții se realizează în baza unei metodologii elaborate și aplicate de solicitant/ 

partenerul responsabil cu implementarea acestei activități. Aceasta ar putea include 

condiționarea acordării subvenției în funcție de: rezultatele școlare îmbunătățite obținute pe 

perioada acordării sprijinului, număr diminuat de absențe nemotivate, de corigențe, eliminarea 

repetenției la persoane din grupul țintă, participarea în procent de 80% la activități extra 

curriculare dezvoltate/furnizate în proiect etc. Plafonul maxim al subvențiilor acordate pentru 
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creșterea accesului și participării la educație este de 1800 RON de copil/ an. Această subvenție nu 

include cheltuielile cu hrană. Subvențiile care urmăresc creșterea accesului și participării la 

educație pot fi combinate cu premii si cheltuieli cu hrană. 

d). Alte plafoane 
Pentru alte categorii de cheltuieli, estimarea și bugetarea acestora va fi efectuată de solicitant 

ținând cont de nivelul prețurilor existente pe piața de profil din România și de plafoanele din 

documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare. 

 

e).. Reguli generale și specifice de decontare 

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru  închirieri și 

leasing, trebuie respectate și plafoanele stabilite prin Orientări privind oportunitățile de 

finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează: 

Cheltuieli de tip FEDR: maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

f). Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finanțare forfetară de maxim 15% din costurile directe 

cu personalul, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL   (UE)   NR.   

1303/2013   AL   PARLAMENTULUI   EUROPEAN   ȘI   AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european  pentru  pescuit  și afaceri maritime  și de abrogare  a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului. 

 

3.2 Cheltuieli eligibile POR  

 
Categorie Subcategorie Cheltuieli incluse/eligibile 

9 – cheltuieli 

aferente 

managementului 

de proiect 

21 – cheltuieli salariale 

cu echipa de 

management de proiect 

Sunt eligibile cheltuielile cu salariile membrilor echipei de 

proiect, inclusiv contribuțiile angajatului și angajatorului, 

proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din proiect 

de la data semnării contractului de finanțare, cu  respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Data de la care sunt considerate eligibile cheltuielile este 

data semnării de către ultima parte a contractului de 

finanțare, prin POR, corespunzător proiectului pentru care 

s-a constituit UIP 

 

 22 - cheltuieli salariale 

directe aferente 

management de proiect  
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Pentru persoanele care fac parte din echipa de 

management/implementare a proiectului angajate în baza 

unui raport juridic de muncă/contract individual de muncă, 

sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă 

corespunzător timpului efectiv lucrat pentru proiect, cu 

respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei 

naţionale aplicabile și zilele pentru care indemnizația pentru 

incapacitate temporară de muncă a salariaţilor este 

suportată de angajator. 

Numărul de persoane care pot fi nominalizate în echipa de 

proiect, este conditionat de valoarea proiectului, astfel: 

  a) 4 persoane pentru un proiect in valoare de pana la 

1.000.000 euro; 

  b)    5    persoane pentru un proiect cu o valoare intre  

1.000.000 - 5.000.000 euro; 

      c)    7    persoane pentru un proiect cu o valoare de peste 

5.000.000 euro; 

Documentele justificative aferente cheltuielilor cu salariile: 

• Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de 

management/implementare a proiectului 

• Contracte de muncă și ultimul act aditional la 

contractul de munca, daca este cazul si extras din REVISAL cu 

înregistrarea acestora 

• Actele administrative de decizie internă privind 

numirea în funcția publică, dacă este cazul 

• Fisele postului  

• Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au 

procent de 100% pe proiect 

• State de plata și centralizatoare ale acestora 

• Ordine de plata și extrase de cont 

• Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de 

la casierie 

 

 
1 după aprobarea Omnibus (modificarea pachetului de 

regulamente aplicabile perioadei 2014-2020) pentru 

proiectele care au o valoare  5 mil. € se va putea aplica o 

rata forfetara de 15% din costurile directe 

 

12 - cheltuieli 

pentru obținerea 

și amenajarea 

terenului  

38 - cheltuieli pentru 

amenajarea terenului 

Se includ cheltuielile efectuate pentru pregătirea 

amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, 

dezafectări, defrişări, colectare, sortare și transport la 

depozitele autorizate a deșeurilor, sistematizări pe verticală, 
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 accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de 

scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele 

aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), 

descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în 

timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării 

unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista 

monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic 

național), lucrări pentru pregătirea amplasamentului, 

relocarea/protecția utilităților (devieri reţele de utilităţi din 

amplasament. 

39 - cheltuieli cu 

amenajări pentru 

protecţia mediului şi 

aducerea la starea 

iniţială 

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de 

protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural 

după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, 

reamenajare spaţii verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția 

mediului. 

 

13 - cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităţilor 

necesare 

obiectivului  

 

40 - cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului  

 

Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu 

utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, 

care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de 

vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, 

precum și cheltuielile aferente racordării la reţelele de 

utilităţi, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare 

cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, 

telecomunicaţii, drumuri de acces, iluminat public, 

salubrizare,alte utilități. 

 

14 - cheltuieli 

pentru 

proiectare și 

asistență tehnică  

 

 

Cheltuieli pentru 

proiectare şi 

asistenţă tehnică 

sunt eligibile 

cumulat, în 

limita a 10% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile 

finanțate în 

42 - studii de teren Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, 

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice 

şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul 

de investiţie, studii de specialitate necesare în funcţie de 

specificul investiţiei. 

 

43 - cheltuieli pentru 

obținere avize, 

acorduri, autorizații 

Se includ cheltuielile pentru: 

- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de 

urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute 

prin certificatul de urbanism, taxa pentru 

obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public; 
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cadrul capitlolul 

4 „Cheltuieli 

pentru investiția 

de bază”  

- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului 

cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea 

funciară; 

- obţinerea acordului de mediu; 

- obţinerea avizului de protecţie civilă/PSI; 

- alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

 

44 - proiectare și 

inginerie 

Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea 

documentațiilor tehnice - expertiza tehnică,etc - și 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiu de 

fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, verificarea 

tehnică a proiectului; elaborarea documentaţiilor necesare 

obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor, acordurilor 

impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii 

urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 

amplasament, studii de trafic, studii de specialitate necesare 

în funcție de specificul investiției. 

 

45 - cheltuieli pentru 

consultanță 

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de 

finantare și a tuturor studiilor necesare intocmirii 

acesteia, cu excepția studiilor de teren; 

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul 

managementului proiectului; 

c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul 

elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, dacă este cazul. 

 

46 - cheltuieli pentru 

asistență tehnică 

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada 

de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră 

în tarifarea proiectului); pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcții; 

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de 

autoritatea contractantă, autorizaţi conform 

prevederilor legale pentru verificarea execuţiei 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

53 - cheltuieli pentru 

construcții și instalații 

Cuprind cheltuielile pentru execuţia de lucrări aferente 

investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj 
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15 - cheltuieli 

pentru investiția 

de bază  

 

✓ Cheltuieli cu amenajarea spațiilor publice urbane- 

zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,  

zone pietonale si comerciale, pasarele (defrișarea 

vegetației existente; modelarea 

terenului;  montarea elementelor constructive de 

tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; 

plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv 

plantare arbori)  

✓ Cheltuieli cu construcție/reabilitare/modernizare 

si dotare piete publice, scuaruri, parculete 

✓ Cheltuieli cu crearea de facilități pentru activitati 

sportive si de recreere pe terenurile amenajate (ex. 

zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru 

copii, terenuri de sport etc.) 

✓ Cheltuieli cu construcție/reabilitare/modernizare 

clădiri destinate activităților sociale, comunitare, 

culturale, de agrement si sport 

✓ Cheltuieli cu 

construcția/reabilitarea/modernizarea  de 

utilităților publice 

✓ Cheltuielie cu constructia/reabilitare/modernizare 

locuințe sociale, unități de învățământ 

preuniversitar 

✓ Construcția/reabilitarea/modernizarea 

străzilor  de importanta secundara din cadrul 

zonelor sau a cladirilor aferente supuse 

intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea 

la utilități publice 

✓ Cheltuieli cu realizarea de trotuare, piste pentru 

biciclisti, parcări pentru biciclete, alei pietonale, cai 

de acces aferente străzilor străzilor urbane de 

importanta secundara din cadrul zonelor sau a 

cladirilor aferente supuse intervențiilor 

✓ Cheltuieli cu crearea/ modernizarea facilităţilor de 

acces pentru persoane cu dizabilităţi 

✓ Cheltuieli pentru măsuri/ facilităţi de îmbunătățire 

a calității mediului înconjurător. 

 

54 - cheltuieli cu 

dotările 

(utilaje,echipamente cu 

și fără montaj, dotări) 

✓ Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, 

indicatoare etc.) 

✓ Dotarea clădirior –obiect al proiectului cu mobilier si 

echipamente specifice, dotari P.S.I, dotări privind 

protecţia muncii  etc. 
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✓ Dotări spații publice urbane; 

✓ Cheltuieli pentru achiziţionarea şi instalarea de 

sisteme şi echipamente pentru persoane cu 

dizabilităţi 

✓ Dotarea cu echipamente, echipamente IT adaptate 

nevoilor beneficiarilor de servicii oferite in clădirea- 

obiect al proiectului, mai ales echipamente si 

mobilier pentru persoane cu dizabilităţi. 

✓ Dotarea si instalarea de sisteme de securitate si 

siguranta (sisteme de supraveghere video, sisteme 

de alarma, etc) 

✓ Dotare cu cabine de paza a cladirilor- obiect al 

proiectului-  si zonelor amenajate ca parculete, 

terenuri de sport, parcuri, etc 

Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi 

echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în 

instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente 

montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în 

instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare 

funcţionării acestora. 

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi 

echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a 

echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. 

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, 

conform legii, intră în categoria mijloace fixe si/sau obiecte 

de inventar, sunt necesare implementarii proiectului şi 

respectă prevederile contractului de finanţare. 

Pentru Întreprinderile de economie socială de inserţie sunt 

eligibile cheltuielile efectuate numai pentru achiziţionarea de 

echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 

echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, 

respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente 

tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 

2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, 

Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau 

Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a 

valorilor umane și materiale și alte active corporale” din 

Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 

ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă 

mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare 

la data depunerii cererii de finanțare.  
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55 - cheltuieli cu active 

necorporale 

Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor 

necorporale aferente echipamentelor achizitionate prin 

proiect. 

 

16 - cheltuieli cu 

organizarea de 

șantier  

 

57 - cheltuieli pentru 

lucrări de construcții 

și instalații aferente 

organizării de șantier  

 
 

Cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier:  

- Cheltuieli aferente realizării unor construcții 

provizorii sau amenajări în construcții 

existente, precum și cheltuieli de desființare 

a organizării de şantier:  

- vestiare/barăci/spații de lucru pentru 

personalul din șantier, 

- platforme tehnologice/dezafectarea 

platformelor tehnologice, 

- grupuri sanitare, 

- rampe de spălare auto, 

- depozite pentru materiale, 

- fundații pentru macarale, 

- reţele electrice de iluminat şi forţă, 

- căi de acces, 

- branșamente/racorduri la utilităţi,  

- împrejmuiri, 

- panouri de prezentare,  

- pichete de incendiu,  

- cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de 

şantier, inclusiv cheltuielile necesare 

readucerii terenurilor ocupate la starea lor 

inițială, la terminarea execuției lucrărilor de 

investiții, cu excepția cheltuielilor aferente 

pct. 1.2. “Amenajări pentru protecţia 

mediului şi aducerea la starea 

iniţială”,cheltuielile aferente construcțiilor 

provizorii pentru protecția civilă.  

 

 58 - cheltuieli conexe 

organizării de șantier 

Se cuprind cheltuielile pentru:  

- obţinerea autorizaţiei de construire/ 

desfiinţare aferente lucrărilor de organizare 

de şantier; 

- taxe de amplasament;  

- închirieri semne de circulaţie,  

- întreruperea temporară a rețelelor de 

transport sau distribuție de apă, canalizare, 
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agent termic, energie electrică, gaze 

naturale,  

- contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, 

- contractele temporare cu furnizorul de 

energie electrică, cu furnizorul de apă și cu 

unităţile de salubrizare, 

- taxă depozit ecologic, 

- taxe locale, 

- chirii pentru ocuparea temporară a 

domeniului public, 

- închirieri de vestiare/baraci/containere/ 

grupuri sanitare, 

- cheltuielile necesare readucerii terenurilor 

ocupate la starea lor inițială, la terminarea 

execuției lucrărilor de investiții/intervenții, 

operațiune care constituie obligația 

executanților, cu excepția cheltuielilor 

aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru 

protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială”. 

- costul energiei electrice și al apei consumate 

în incinta organizării de şantier pe durata de 

execuţie a lucrărilor. 

- paza șantierului 

 

17 - cheltuieli 

pentru 

comisioane, 

cote, taxe 

59 - cheltuieli pentru 

comisioane, cote, taxe 

Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în 

Construcţii pentru controlul calității lucrărilor de construcție, 

cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota 

aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru 

acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare. 

 

18 - cheltuieli 

diverse și 

neprevăzute  

 

60 - cheltuieli diverse și 

neprevăzute  

 

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în 

conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce 

face referire la modificările contractuale apărute în timpul 

execuției. 

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin 

documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea 

eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse în categoriile 12, 13, 

15. 
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7 - cheltuieli cu 

auditul 

achiziționat de 

beneficiar 

pentru proiect  

 

15 - cheltuieli cu 

auditul achiziționat de 

beneficiar pentru 

proiect  

 

• Cheltuielile de audit financiar extern în limita 

maximă a 5000 lei (inclusiv TVA) /raport de audit 

financiar trimestrial (aferent activităţilor ce pot fi 

auditate în trimestrul respectiv) 

În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor 

contracte de audit, rapoartele de audit confirma ca 

cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost 

verificate si sunt: 

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,  

- sunt  prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul 

proiectului  

- sunt în conformitate cu principiile unui management 

financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a 

fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu 

(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor 

OUG 66/2011); 

- sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii 

săi;  

- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de 

eligibile 

- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ 

partenerului având la bază documente justificative, 

să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin 

documente originale. Documentele originale trebuie 

să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect 

finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea 

«Conform cu originalul» pe copiile documentelor 

suport/justificative ce însoţesc cererea de 

rambursare. 

- Pentru operațiunile specifice proiectului este se 

utilizează conturi analitice distincte. La constituirea 

analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile 

obligatorii conform Normelor privind organizarea 

contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si 

codul SMIS al proiectului  

- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu 

propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica 

preturile unitare si cantitatile decontate) 

- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-

finanţării proiectelor prin conturi separate deschise 

special pentru proiect. 

- beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul 

proiectului solicită la rambursare contravaloarea în 
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lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României 

din data întocmirii documentelor de plată în valută. 

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte 

în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite 

forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica 

potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli. 

8 - cheltuieli de 

informare, 

comunicare și 

publicitate  

 

17 - cheltuieli de 

informare și publicitate 

pentru proiect, care 

rezultă din obligațiile 

beneficiarului  

18 - cheltuieli de 

promovare a 

obiectivului de 

investiţie/produsului/ 

serviciului finanţat 

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate 

aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu 

prevederile contractului de finanţare, în limita a 10.000 lei 

(inclusiv TVA). 

Cheltuieli de promovare a obiectivului de 

investiţie/produsului/ serviciului finanţat. 
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4.  Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili pentru apelurile pe POCU SI POR  
4.1. Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili pentru apelurile pe POCU si POR 

În cadrul prezentului Ghid al solicitantului – condiții specifice sunt eligibile entități relevante pentru 

implementarea proiectelor aferente SDL selectate. Prin entități relevante se înțeleg acei actori, care 

vor fi implicați în derularea uneia/ unora dintre activitățile principale ale fișei de proiect, 

contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumați prin 

intervențiile POCU si POR din SDL și anume:  

- Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate 

acestora;  

- Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați 

în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor 

de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi 

decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului 

muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare 

şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;  

- Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului 

nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;  

- Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale 

teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social 

nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale 

teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu 

Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind 

economia socială, cu modificările și completările ulterioare;  
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- Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind 

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, 

neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de 

comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ 

Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.  

NOTĂ: Toate categoriile de entități eligibile menționate pot participa în cadrul proiectului, atât ca 

beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entități eligibile în funcție de 

specificul intervenției/intervențiilor. Parteneriatul cu autoritatea publică locală poate fi util, inclusiv 

din perspectiva evitării riscului de suprapunere a grupului țintă cu cel existent la nivelul măsurilor 

similare din cadrul AP 6, respectiv AP4 - PI 9.ii (O.S.4.1/4.2 POCU).  

ATENȚIE! Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de 

lucru/flială/sucursală în UAT-ul vizat de SDL.  

  

Autorizatiile si acreditarile necesare 

Pentru solicitant și parteneri în cadrul proiectului POCU este obligatoriu să fie atașate la cererea de 

finanțare autorizațiile/acreditările în funcție de activitățile pe care aceștia le vor implementa în 

cadrul proiectului, valabile (atât la momentul depunerii fișei de proiect, cât și la momentul încărcării 

cererii de finanțare în sistemul MySMIS) sau documentele care demonstrează că dețin experiență 

similară în domeniile activităților pe care aceștia le vor implementa în cadrul proiectului (în situația 

în care autorizările și/sau acreditările sunt prevăzute a fi obținute în perioada de implementare a 

proiectului).  

NOTĂ: În situația în care autorizările și/sau acreditările sunt prevăzute a fi obținute în perioada de 

implementare a proiectului, se vor atașa la cererea de finanțare documentele care atestă 

experiența similară privind expertiza relevantă pentru acțiunile selectate, conform legislației în 

domeniu.  

Autorizațiile/acreditările ce trebuie atașate la cererea de finanțare atât de solicitant, cât și de 

parteneri sunt după cum urmează:  

- Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, pentru solicitantul/partenerul care va implementa 

activități de furnizare de servicii sociale  

- Acreditarea ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă (în 

conformitate cu HG nr. 277/2002 modificată și completată prin HG nr. 1122/2010), dacã în cadrul 

proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã urmãtoarele activitãți:  
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 informare și consiliere profesionalã;  

 medierea muncii.  

- Acreditarea ca furnizor de formare profesională, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul 

respectiv implementează activitatea de organizare și desfãsurare de programe de formare 

profesională.  

- Acreditarea centrului de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, 

dacă în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementează activități de evaluare și 

certificare a competențelor dobândite pe cale non-formală sau informală.  

- Acreditarea ca furnizor de servicii medicale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/ respectiv 

implementează activitãți de furnizare de servicii medicale  

 

Furnizorii de servicii sociale conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011 sunt:  

Furnizori publici de servicii sociale:  

- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi 

autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, 

municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;  

- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau 

coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru 

anumite categorii de beneficiari;  

- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, 

servicii sociale integrate.  

 

Furnizori privaţi de servicii sociale:  

- organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;  

- cultele recunoscute de lege;  

- persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;  

- filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în 

condiţiile legii, cu anumite excepţii care privesc servicii sociale acordate exclusiv de către furnizorii 

publici (potrivit modificărilor aduse prin O.G. nr. 31/2015).  
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Furnizorii de servicii de ocupare pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat (ONG, SRL) ori 

persoane fizice autorizate să desfãşoare o activitate independentă, conform legii (Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forței de muncă).  

Serviciile specializate pentru stimularea ocupãrii forței de muncă, denumite în continuare servicii 

de ocupare, constau in:  

a) servicii de informare şi consiliere;  

b) servicii de mediere a muncii pe piața internă.  

NOTĂ: Pentru măsurile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare 

locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de proveniență al comunității marginalizate aflate 

în risc de sărăcie sau excluziune socială.  

 

Unitățile școlare sunt instituții publice de învățământ acreditate din rețeaua județeană / locală 

(ISCED 0-2, respectiv nivelurile: preșcolar, școlar și gimnazial) din județul de unde se află 

comunitatea marginalizată. Dovada acreditării ISCED 0-2 se poate face prin atașarea la cererea de 

finanțare a cel puțin unuia din următoarele documente:  

- Extras complet din baza de date Cartografia școlară (https://www.siiir.edu.ro/carto/), care să 

ateste faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, 

în funcție de categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ;  

- Document eliberat de către autoritățile competente (Ministerul Educatiei sau Inspectoratul 

Școlar), care să ateste faptul că respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, 

școlar și gimnazial, în funcție de categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția 

publică de învățământ;  

- Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea planului de școlarizare la nivelul 

orașului/municipiului respectiv, pentru anul școlar în care se vor desfășura activitățile proiectului și 

anexele aferente care sunt parte integrantă din această Hotărâre, din care să reiasă faptul că 

respectiva instituție are acreditate nivelurile școlare: preșcolar, școlar și gimnazial, în funcție de 

categoriile de copii implicați în activitățile derulate de instituția publică de învățământ;  

Pentru propunerile de proiecte care vizează Activitatea 4: Sprijin pentru creșterea accesului și 

participării la educație: educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și 

secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, este obligatorie participarea 

în proiect a unei instituții publice de învățământ acreditate din rețeaua națională (ISCED 0-2) din 

județul de unde se află comunitatea marginalizată. 
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NOTĂ: O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru 

fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. În 

cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de propuneri de 

proiecte, toate proiectele identificate cu acea entitate juridică participantă vor fi respinse. 

 

Selecția partenerilor 

Prevederi cu caracter general 

Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa entității solicitante, în calitate de lider al 

parteneriatului. 

Partenerii vor fi selectați astfel încât să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului 

(de ex.: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, 

măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/universitară, economie socială etc.), în funcţie de 

obiectivele specifice apelului de proiecte. 

Pot fi selectați doar parteneri individuali, nu consorții/asociații de parteneri. 

În situația în care activitatea în cauză nu poate fi asigurată de un singur partener (proiectul are o 

acoperire mulți-regională și/sau presupune mai multe componente etc.), pot fi selectați mai mulți 

parteneri pentru implementarea aceleiași activități. În această situație, va fi detaliată implicarea 

fiecărui partener în implementarea activității comune. 

Nu vor fi selectați parteneri în scopul realizării în cadrul proiectului a unor activități de tipul: 

dezvoltarea de aplicații şi sisteme informatice, supervizarea activităților subcontractate de 

beneficiar, servicii hoteliere, furnizare de bunuri. Astfel de activități vor face obiectul 

subcontractării, respectiv contractelor de furnizare/servicii. 

În distribuția bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ține cont de faptul că 

alocarea financiară gestionată de Beneficiar/lider de parteneriat trebuie să fie mai mare decât 

alocarea financiară gestionată de oricare alt membru al parteneriatului. 

Indiferent de numărul partenerilor implicaţi în implementarea unui proiect, va fi semnat un singur 

acord de parteneriat între toţi partenerii. 

În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre într-o 

relație de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a 

parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul 

partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. 

În cererea de finanțare se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, resursele 

umane și materiale alocate, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților 

asumate de fiecare partener. 

Atat Solicitantul cat si fiecare Partener trebuie sa contribuie financiar la implementarea proiectului, 

respectiv sa aiba alocate cheltuilei eligibile din totalul cheltuielilor eligibile pravazute in buget, 

nefiind posibil ca un partener si/sau solicitantul sa asigure partea de buget (contributie financiara 

nerambursabila sau/si contributie proprie) prevazută pentru alt partener. 
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Solicitanţii entități finanțate din fonduri publice care intenționează să selecteze parteneri din 

sectorul privat pentru implementarea proiectelor au obligaţia de a respecta prevederile relevante 

din OUG 40/2015. 

În procesul de selecție a partenerilor privați se va avea în vedere respectarea prevederilor descrise 

mai jos. 

Activitatea de selecție are la bază următoarele principii: 

 Transparenţa; 

 Nediscriminarea; 

 Tratamentul egal; 

 Eficiența utilizării fondurilor; 

În vederea respectării principiului transparenței, entitatea finanțată din fonduri publice solicitantă 

va publica pe site-ul propriu un anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor 

parteneri, entitate/entități privată/private. 

Anunțul va fi publicat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a 

candidaturilor si trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: 

 Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă, formă, 

persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.); 

 Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare; 

 Obiectivul general și scopul cererii de finanțare; 

 Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului; 

 Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener; 

 Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit 

pentru fiecare criteriu în parte). 

Termenul de 10 zile incepe in prima zi lucratoare urmatoare zilei publicarii anuntului si se 

finalizeaza in cea de-a zecea zi lucratoare, fie la ora oficiala de inchidere a institutiei, in cazul in care 

documentele sunt solicitate pe suport hartie, fie la ora 24.00 daca documentele pot fi transmise 

prin mijloace electronice. 

IMPORTANT: 

Având în vedere faptul că anunțul cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor parteneri 

entitate/entități privată/private trebuie să cuprindă elemente specifice (activitatea/activitățile în 

care va fi implicat fiecare partener, criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de 

evaluare) se recomandă ca anunțul să fie publicat după publicarea variantei finale a Ghidului 

Solicitantului Condiții 

Specifice, în caz contrar existând riscul ca anunțul să conțină sau să omită cerințe. 
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4.2. Contribuția națională publică și contribuția națională privată POR-POCU 

A. Contribuția solicitantului/partenerului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de 

minimis  

Contribuţia proprie a solicitantului/partenerilor respectă prevederile legale menţionate în cadrul 

Ghidului Solicitantului elaborat de GAL, respectiv autorităţi/instituţii publice 2%, persoane juridice 

de drept privat fără scop patrimonial 0% şi persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 

5%.  

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul proiectelor POCU reprezintă 

procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propusă, care va fi suportat de solicitant și de 

fiecare dintre parteneri în cazul proiectelor depuse în parteneriat, conform informațiilor din tabelul 

de mai jos:  

 

tabelul 4. Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului 

  

Vă rugăm să consultați secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul 

documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020.  

NOTĂ: În situația în care un beneficiar/partener "Persoană juridică de drept privat fără scop 

patrimonial" își stabilește o contribuție proprie alta decât "0", toate procentele de cofinanțare vor fi 

cele aplicabile "Persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial".  

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării 

proiectului vor fi suportate de către beneficiar.  

B. Contribuția solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor 

de minimis  

 

Axa 

Prioritară 

POCU 

 

Tipuri de 

regiuni 

 

Cofinanța 

re UE % 

 

Cofinanțare 

națională % 

din care: 

 

Persoane juridice de drept 
privat fără scop patrimonial 

Instituții publice finanțate integral din 

venituri proprii sau parțial de la bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat sau bugetele fondurilor speciale 

 
Persoane juridice de drept 

privat cu scop patrimonial 

Cofinanțare 
proprie % 

Cofinanțare 
publică % 

Cofinanțare proprie % Cofinanțare 
publică % 

Cofinanțare 
proprie % 

Cofinanțare 
publică % 

AP 5 

POCU 
Regiune 

mai puțin 
dezvoltată 

95 5 0 5 2 3 5 0 

Axa 
prioritară 

POR 

Tipuri de 
regiuni 

Cofinan 
țare UE 

Cofinanțare națională 
Cofinanțare proprie (beneficiar) Cofinanțare publică 

(buget de stat) 
 

AP 9 

POR 

Regiuni 

mai puțin 

dezvoltate 

95 2 3 
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Contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, pentru cheltuielile care fac 

obiectul schemei de ajutor de minimis, din totalul costurilor eligibile este 0. 

 

4.1.3 Capacitatea financiară POR-POCU 

Solicitantul și partenerii trebuie să demonstreze capacitatea financiară, în conformitate cu 

prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POR-POCU 2014-2020, cap 4.1, 

vom prezenta si mai jos cateva detalii: 

Capacitatea financiară se defineste ca valoare maximă a asistenței financiare nerambursabile pe 

care 

poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului în functie de tipul organizatiei pe care o 

reprezintă. 

Capacitatea financiară a parteneriatului 

Se stabilește ca valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare 

organizație 

din cadrul parteneriatului în funcție de tipul organizației. 

1. Solicitantul/partenerul cu vechime mai mare de 1 an 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor 

totale 

pentru ultimul an fiscal, sau după caz suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii 

ani 

33 

fiscali (maxim 4 ani: n-1, n-2, n-3 și n-4) conform bilanțului contabil depus SAU maxim 40% din 

valoarea 

asistenței financiare nerambursabile totale3 

2. Solicitantul cu vechime mai mică de 1 an nu poate fi solicitant unic si valoarea asistenței 

financiare 

nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale. 

Pentru solicitantii/partenerii institutii publice, nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei 

financiare (AFN) solicitate este dată de valoarea bugetului alocat activităților de care este 

responsabilă 

instituția publică în cadrul proiectului. 
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Exemplu 

 
* se calculează pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajată de fiecare din bugetul total 

al proiectului; AFN = Valoarea asistenței financiare nerambursabile 

 

Maximum 1 membru al parteneriatului poate beneficia de mecanismul de calcul al capacității 

financiare 

ca valoare maximă a finanţării nerambursabile de 40% sau 30% din valoarea totală a finanțării 

nerambursabile, după caz. Pentru ceilalţi membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul 

prin 

raportare la cifra de afaceri/venituri totale. 

B. Capacitatea financiară se verifică pe întreg parteneriatul constituit pentru implementarea 

proiectului, sub următoarele aspecte: 

- valoarea maximă a asistentei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii 

asistentei 

financiare nerambursabile pe care poate să o obtină fiecare membru al parteneriatului, conform 

punctului A de mai sus; 

- în situatia în care cel putin un membru al parteneriatului nu îndeplineste conditia de capacitate 
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financiară definită la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate 

financiară. 

 

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura 

 

a.    finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi 

 

b.    resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării 

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

 

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care își 

asumă capacitatea financiară. 
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5. Activități eligibile 

5.1 Activitatile eligibile-POR 
 

Plecând de la Obiectivul specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială, prin măsuri integrate, intervențiile PI 9.1 se încadrează în următoarele categorii: 
a. Investiţiile în clădiri, unde clădirea propusă pentru construcție/reabilitare/modernizare/dotare 
, obiect al proiectului, trebuie să fie de tipul: 

a.  cladiri de locuințe sociale 
b. centre comunitare integrate (CCI) care sunt înființate și/sau funcționează conform 
legislației în vigoare în domeniu. 

            c. unități de invățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, scoli primare, școli gimnaziale,  
etc.) 

d. clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și 
sport etc. (de ex: clădiri cu destinație de: centre multifunctionale/centre de recreere 
si dezvoltare personala, centre de zi, cantine sociale, băi publice, centre cu activități 
de agrement, biblioteci,  teatre, cămine culturale etc). 

Activitățile indicative vor fi : 

• Construcție/reabilitare/modernizare/dotare clădiri; 

• Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 

• Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de clădiri 
destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, inclusiv 
echipamente pentru persoane cu dizabilităţi si echipamente IT cu licenta; 

• Lucrari de modernizare si dotare a clădirilor cu sistem supraveghere video, alarmă și pază; 

• Reabilitarea/extinderea/finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi 
pregătirea acestora pentru noi activități educative, culturale și recreative, socio-culturale, noi 
servicii sociale din cadrul centrelor de zi. 

  
În cazul cererilor de finanţare aferente proiectelor care includ si achiziţionarea şi instalarea de sisteme 
de supraveghere video3 etc., solicitantul va face dovada că deţine titlul de proprietate sau dreptul de 
administrare asupra imobilului/imobilelor (teren, clădire, structură, infrastructura etc) 

 

3 Beneficiarul proiectului și /sau operatorul sistemelor de supraveghere video achiziționate și instalate prin proiect este responsabil și răspunde 

conform legii pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Noul  Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 

mai 2018. A se consulta site-ul http://www.dataprotection.ro al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 



 
 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

192 
 

 
 

 
 

 
 

 

supravegheate, precum şi a dreptului de instalare a echipamentelor în cazul în care acestea sunt 
instalate pe imobile aparţinând unor terţi. 
 
b. Investitii în crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane, respectiv străzi 
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, 
terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.  
 
Activitati indicative: 
 
-  Extindere, amenajare, reamenajare şi dotare  parcuri, scuaruri şi alte spaţii publice verzi; 
-  Reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit   
 -Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele cu 
o lipsă acută de spaţii verzi;  
-   Înverzirea suprafeţelor betonate (străzi, alei) 
- Amenajarea și dotare de spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere- terenuri de sport, 
teren pentru fitness, locuri de joaca pentru copii, etc; 
- Lucrări de dotare și montare cu sisteme /echipamente supraveghere video sau cabine de pază.  
 
Se vor respecta următoarele condiții: 
 
Prin zona verde/spațiu verde se înțelege suprafaţa de teren neocupată de construcţii, destinată 
plantării şi creşterii vegetaţiei ierboase şi lemnoase, care are ca scop asigurarea şi îmbunătăţirea 
factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban, contribuind şi la înfrumuseţarea 
aspectului urbanistic al localităţii.  
 
In cadrul prioritatii de investitii 9.1 se vor realiza următoarele tipuri de spații verzi publice cu acces 
nelimitat: parculete, grădini, scuaruri. 
 
Termenii respectivi au următoarele semnificații in prezentul ghid: 

▪ Parculet – spațiu verde, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, 
cuprinzând dotări și echipări destinate activităților sportive sau recreative pentru populație; 

▪ Scuar – spațiu verde, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, 
a amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații; 

▪ Grădină – teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali care este folosit pentru 
agrement și recreere, fiind deschis publicului. 

 
- lucrări edilitare – extinderi, branşamente, racorduri (apă, gaze, canal, electrică, termoficare), 
inclusiv lucrări de refacere a pavajelor, devieri si modificari ale retelelor de utilitati deja existente 
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-  lucrările de construcție/reabilitare/modernizare a următoarelor utilități publice4:  

• alimentare cu apă; 

• canalizarea si epurarea apelor uzate; 

• colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;  

• termoficare;  

• salubrizare , gestionarea deșeurilor;  

• iluminatul public.  
 
Investițiile referitoare la utilitățile menționate mai sus vor fi legate de infrastructura spațiilor publice 
urbane,  a locuinţelor sociale din zona urbană marginalizată și/sau a clădirilor publice eligibile din 
zona urbană marginalizată aferentă proiectului. 

  
Nota: Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a 
unitatilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta publica si apartin, prin natura 
lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind supuse 
regimului juridic al proprietatii publice sau private a acestora, dupa caz.  
Daca amplasarea si realizarea componentelor sistemelor de utilitati publice, respectiv dezvoltarea 
celor existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat 
cele apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi 
trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevazute de 
lege.  
Pentru asigurarea protectiei si functionarii normale a sistemelor de utilitati publice, precum si pentru 
evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de 
siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatile competente.  

 

4 În conformitate cu prevederile legii serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006, art. 1, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite 

in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, 

oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii 

cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:  

a) alimentarea cu apa;  

b) canalizarea si epurarea apelor uzate;  

c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;  

d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;  

e) salubrizarea localitatilor;  

f) iluminatul public;  

g)administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;  

h) transportul public local. 
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Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, 
precum si lucrarile de revizii, reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica. 
 
Investiţii în crearea/reabilitarea/modernizarea străzilor nemodernizate de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces, care pot viza următoarele 
activități indicative: 

- Eliberarea şi amenajarea  terenului; 

- Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;   

- Amenajări pentru protecţia mediului; 

- Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, 
canalizare, electricitate, gaze, telefonie, iluminat public); 

- Dotare cu mobilier urban si echipamente de supraveghere video. 
  
Străzile de importanță secundară trebuie sa fie incluse in Planul Urbanistic Zonal al localității urbane 
unde se realizează investitia si aprobat de autoritatea publica locală conform Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile și completările ulterioare. 
 
Proiectarea, sistematizarea şi crearea străzilor nemodernizate se fac în corelare cu planul urbanistic 
general al localităţii, pe baza studiului de dezvoltare şi organizare a traficului, întocmit pentru o 
perioadă de perspectiva de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare. 
 
În accepțiunea prezentului ghid, străzile de importanță secundară eligibile5 se referă la: 

 

5 În conformitate cu prevederile ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, art.9, străzile din localităţile urbane se 

clasifică în raport cu intensitatea traficului şi funcţiile pe care le îndeplinesc astfel: 

a) străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe 

direcţia principală de legătură cu acest drum; 

b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit; 

c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; 

d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. 
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• străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi 
le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; 

• străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii 
curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. 

   
NOTA: 
Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică va asigura accesul gratuit al populației la 
clădirile destinate utilizării publice/spațiile urbane amenajate/facilitățile destinate utilizării publice 
pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul proiectului pe toata perioada de 
durabilitate a contractului. 
 
c. Interventii in construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserție  
Intervențiile care se finantează se referă la: 

• Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii 

• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. 

Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al 
solicitantului, ce face obiectul proiectului. 

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN). În cazul 
în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și 
funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor 
domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de 
”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.  

 

În conformitate cu Normă tehnică din 27/01/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998, intrare in vigoare:06/04/1998 privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane 

Stradă de categoria a III-a - colectoare   se refera la  condiţii grele de desfăşurare a traseului străzii (teren accidentat, zone clădite etc.) si se poate 

reduce viteza de proiectare pe sectoare scurte pînă la 25 km/oră. 

Stradă de categoria a IV-a - de deservire locală străzile pot fi prevăzute cu platforme de încrucişare şi bucle de întoarcere şi au de regulă un trotuar de 

1,00 m b)transportul în comun este interzis. 

A se vedea si ORDIN  al ministrului transporturilor nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea 

strazilor in localitatile urbane 
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Nota: Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru 
realizarea acelei activităţi. 

a. Investiții în active corporale 

i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale 
solicitantului, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 
gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); 

ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. 
„Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii 
de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 
3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active 
corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care 
se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare 
la data depunerii cererii de finanțare. 

iii. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru 
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a 
proiectului 

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la 
furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa 
(biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală. 

b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte 
drepturi şi active similare 

c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor 
proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care 
sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de 
articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică,  

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele a.iii. și/sau 
c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii. 

În cadrul intervențiilor propuse în cadrul categoriei c, nu sunt eligibile proiectele care includ investiții 
demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de 
bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.    
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Proiectele FEDR care vizează construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de 
economie socială de inserţie se vor finanța în cadrul unei scheme de ajutor de minimis, unde valoarea 
totală a ajutorului de minimis va fi de maxim 200.000 de euro acordat unei întreprinderi unice. 
AMPOR nu verifică realizarea respectivelor activități neeligibile, acestea fiind în responsabilitatea 
exclusivă a solicitantului care se va asigura de respectarea legislatiei in vigoare pentru realizarea lor.  
În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în perioada de 
implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra 
imobilelor sau privind condiţiile de  realizare a investiţiilor proiectului, se va proceda în conformitate 
cu prevederile secțiunii 6 la prezentul ghid. 
 
5.2 ACTIVITATI ELIGIBILE POCU  
Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, de exemplu:  
- participarea la programe de ucenicie;  
- stagii pentru persoanele din cadrul comunităților marginalizate;  
- informare și consiliere profesională;  
- formare profesională;  
- alte măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv prin măsuri de acompaniere;  
- evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal;  
- alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.  
 
Sub-activitatea 1.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă  
Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, 
fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, 
cu modificarile si completările ulterioare. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările 
stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, 
pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.  
Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de 
activitate au obligația să declare la AJOFM/ AMOFM locurile de muncă vacante pentru care organizează 
aceste activități.  
Pentru formarea profesională a ucenicului, angajatorul are obligația de a respecta prevederile OG 
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare, activitatea 
de formare fiind finalizată cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională. Evaluarea şi certificarea 
formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare privind formarea profesională.  
NOTĂ: Deși cheltuielile aferente subvențiilor pentru ucenicie nu vor fi bugetate și decontate în cadrul 
proiectului aferent OS 5.1 POCU, participanții la programele de ucenicie pot fi cuantificați ca grup țintă 
pe măsurile de ocupare. Angajatorii care doresc să beneficieze de subvențiile acordate în baza 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul forței de muncă pentru încheierea de contracte de ucenicie se vor adresa 
structurilor teritoriale ale ANOFM.  
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Sub-activitatea 1.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior  
Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior de către angajatori se realizează în baza 
unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6 luni, anexă la contractul 
individual de muncă, conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare.  
Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de activităţi aprobat de angajator, la 
propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.  
Angajatorul desemnează un mentor – persoana care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care 
participă la activitatea de evaluare a acestuia.  
La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul are obligația să evalueze cunoştinţele stagiarului și să 
elibereze certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în 
baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite. Certificatul atestă 
dobândirea de experienţă şi vechime în muncă sau în specialitate, după caz.  
NOTĂ: Deși cheltuielile aferente subvențiilor pentru stagii nu vor fi bugetate și decontate în cadrul 
proiectului, participanții la programele de stagii pot fi cuantificați ca grup țintă pe măsurile de ocupare. 
Angajatorii care doresc să beneficieze de subvențiile acordate în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
forței de muncă pentru încheierea de contracte de stagiu se vor adresa structurilor teritoriale ale 
ANOFM.  
Sub-activitatea 1.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (de ex., măsuri de sprijin 
pentru găsirea unui loc de muncă - informare și consiliere profesională, medierea muncii, plasarea pe 
piața muncii, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal 
etc.)  
Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională autorizați în 
conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu 
recunoaștere națională. Formarea profesională se organizează prin programe de inițiere, calificare, 
recalificare, perfecționare și specializare. Angajatorii pot organiza programe de formare profesională 
doar dacă sunt autorizați ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform anexei 
2 a HG 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, 
persoanele care au absolvit învățământul primar (4 clase) pot participa la programe de inițiere, definite 
în OG nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, care se finalizează cu 
certificate de absolvire cu recunoaștere națională.  
NOTĂ: Deși cheltuielile aferente subvențiilor acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor 
aparținând grupului țintă nu vor fi bugetate și decontate în cadrul proiectului, participanții la măsurile 
de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii pot fi cuantificați ca grup țintă pe măsurile 
de ocupare. Angajatorii care doresc să beneficieze de subvențiile acordate în baza Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul forței de muncă se vor adresa structurilor teritoriale ale ANOFM.  
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Activităţile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfășurate de persoanele juridice în 
baza autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în sfera serviciilor specializate 
pentru stimularea ocupării forţei de muncă.  
Activitatea principală 2 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 
cont propriu  
Pentru această activitate, în funcție de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul țintă, propunerile 
de proiecte pot implica derularea următoarelor sub-activități:  
Sub-activitatea 2.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie 
sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de 
exemplu: consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială/ sprijin pentru 
elaborarea planului de afaceri etc., sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în 
cadrul întreprinderilor sociale de inserție, analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în 
înființarea companiei etc.  
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de 
beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia 
de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă 
să facă parte reprezentanți ai:  
- Mediului de afaceri;  

- Patronatelor din aria de implementare a proiectului.  
Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială ale căror planuri de afaceri sunt 
aprobate de către această comisie vor beneficia de sprijin prin subactivitatea 2.2 - Acordarea de micro-
granturi (subvenție) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.  
Sub-activitatea 2.2 - Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-
înființare afacere, de exemplu oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, de 
marketing. Antreprenorii vor fi instruiți pentru dezvoltarea planului de afaceri, managementul 
resurselor umane, identificarea de oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității 
independente.  
Acordarea (micro-grantului) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării firmei 
vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 2.1).  
Suma maximă alocată (micro-grantul) pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro2/ plan de 
afaceri/ firmă. Pentru micro-grantul acordat este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul 
afacerii sprijinite. Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni pe perioada 
implementării proiectului la care se adaugă perioada minimă de sustenablilitate de minimum 6 luni de 
la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii.  
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din 
firmele înființate prin proiect.  
NOTĂ: Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de 
sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv continuarea funcționării afacerii, 
inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea 
perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.  
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Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii 
locului de muncă ocupat și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după 
finalizarea implementării. 
Activitatea principală 3 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-
sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate  
Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  
Exemple de servicii sociale (fără ca lista să fie exhaustivă):  
- Servicii de consiliere socială și informare, consiliere juridică, socializare și petrecerea timpului liber, 
organizare și implicare în activități comunitare și culturale, asistență și suport pentru familie, suport 
pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor, orientare vocațională, acordare de 
alimente, ajutoare materiale și financiare, servicii de îngrijire la domiciliu, ajutor pentru realizarea 
activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, 
integrarea socială și participare, recuperare/ reabilitare funcțională, mici amenajări, reparații, asistență 
medicală, consiliere psihosocială și suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață 
independentă, reintegrare familială și comunitară, conștientizare și sensibilizare a populației, terapie 
ocupațională, linie telefonică de urgență.  
 
Activitatea principală 4 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie 
(de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea 
părăsirii timpurii a școlii, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea învățământul 
dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic. Măsurile de sprijin pot include acordarea unor 
pachete integrate, ca de exemplu: decontarea cheltuielilor de transport şi masă pentru copiii din grupul 
țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și diminuare a 
părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri 
de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate 
nevoilor și specificului comunității etc.  
În vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității nivelului educațional în școlile care deservesc copiii din 
comunitățile vizate de proiect, în cadrul acestei activități pot fi acordate pachete integrate pentru școli 
defavorizate și/sau pentru profesorii din aceste școli, pe baza performanței acestora în ceea ce privește 
atragerea copiilor din grupul țintă către sistemul de învățământ (creșterea prezenței zilnice, 
îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități extracurriculare cu o participare mare a 
copiilor din grupul țintă, educația părinților etc.).  
Pentru activitatea 4, în funcție de nevoile de educație ale persoanelor din grupul țintă, propunerile de 
proiecte pot implica derularea următoarelor sub-activități:  
Sub-activitatea 4.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ 
antepreșcolar și/ sau învățământ preșcolar) prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de servicii locale şi 
materiale de învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru copiii 
aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități (dacă există astfel de cazuri la nivelul teritoriului 
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acoperit de SDL), furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație 
parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.  
Sub-activitatea 4.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone 
prioritare de educație/ școală după școală, în cadrul cărora pot fi finanțate acțiuni care vizează 
reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin servicii de informare, consiliere şi mentorat destinate 
elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum şi părinţilor acestora, programe care promovează 
activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, măsuri care vizează 
desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală, 
programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de 
învăţare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă 
dezvoltate şi adaptate pentru copii/tineri roma şi pentru copii/tineri care sunt cel mai afectați de sărăcie 
și au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare etc.  
Sub-activitatea 4.3. Programe de tip „A doua șansă” - Sprijin pentru implementarea programelor 
integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația 
obligatorie, consiliere și programe de educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și adulților 
care se află în afara sistemului educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate creșterii 
ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea beneficiilor pe care 
le oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua șansă” 
pentru implementarea programelor integrate dedicate persoanelor care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare.  
Sub-activitatea 4.4. Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea învăţământul dual, 
ca parte a învăţământului profesional şi tehnic, conform metodologiei de organizare și funcționare a 
învățământului dual.  
Învățământul dual are următoarele caracteristici specifice:  
a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi 
parteneri de practică;  
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat 
şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea 
principală a operatorilor economici;  

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri 
publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de 
învăţământ partenere.  
Activitatea principală 5 – Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul 
țintă (lucrări de reparații, izolație termică și încălzirea locuinței, îmbunătățirea igienei locuinței și a 
spațiilor conexe, servicii de branșare la utilități), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl 
reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a condițiilor 
de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă.  
În selectarea fișelor de proiect, GAL are obligația de a se asigura de evitarea dublei finanțări, respectiv 
că acțiunile desfășurate în cadrul activității de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din 
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grupul țintă și cheltuielile aferente NU FAC obiectul măsurilor de infrastructură finanțate prin POR la 
nivelul SDL și că se limitează la asigurarea condițiilor decente de locuit pentru membrii grupului țintă 
pentru care s-a identificat prin analiza SDL această nevoie.  
Activitatea principală 6 – Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, 
de stare civilă (acolo unde este cazul). În cadrul acestei activități se va acorda sprijin pentru furnizarea 
de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de 
obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale) etc.  
Această activitate va fi selectată doar în situația în care există astfel de nevoi pentru grupul țintă.  
Activitatea principală 7 - Combaterea discriminării și a segregării: campanii de informare şi 
conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și 
voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate. În 
cazul comunităților segregate sau a existenței unor servicii segregate (precum cele educaționale) sunt 
încurajate campaniile de informare care au ca scop pregătirea procesului de desegregare și integrare a 
grupului marginalizat în societate (în special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de 
locuire).  
Fiecare activitate principală din cadrul proiectului POCU trebuie să fie fundamentată adecvat, cu date 
din teritoriul vizat.  
În situații excepționale, pentru proiectul POCU, anumite activități specifice se pot desfășura și în afara 
teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare adecvată în cadrul proiectului și al 
cererii de finanțare pentru aceste situații posibile (ex. activități de formare, ucenicie, învățământ dual) 
cu condiția obligatorie ca grupul țintă pentru proiectul POCU să fie cel definit conform Ghidului 
Solicitantului.  
Se va acorda atenție propunerilor de proiecte care valorifică inițiativele finanțărilor anterioare din 
Programul Operațional Regional 2007-2013 prin care a fost susținută infrastructura destinată furnizării 
de servicii sociale/ medicale/ centre multifuncționale.  

NOTĂ: Acordarea finanțării va fi condiționată de asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității serviciilor dezvoltate după finalizarea proiectului. 

Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (antreprenoriat) este de minimum 6 luni de zile de la 
finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni (criteriu de eligibilitate).  
Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico-sociale) este de minimum 
6 luni de la finalizarea implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).  

Sustenabilitatea serviciilor educaționale este de minimum 6 luni de la finalizarea implementării 

proiectului (criteriu de eligibilitate). 
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6. COMPLETAREA FISELOR DE PROIECTE POR SI POCU 

 
 

6.1 Modelul fişei de proiect POCU este anexă la procedura sus amintită. 

Cererea  de  finanțare  P O C U  se  va  completa  conform  Anexei  3 la prezentul GHID:  Instrucțiuni  

orientative  privind completarea cererii de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB 

RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII 
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1.  Solicitant 

 
Se completeaza datele de identificare ale principalului beneficiar cu datele reprezentatului legal si de 

asemenea cu datele referitoare la sediul social 

 

 
 

 
 
2. Responsabil de proiect 

 

 

 
 

de proiect 

 
 

Telefon Fax Email 

Se completează cu nr. de 

telefon al managerului de 

proiect. 

Se completează cu nr. 

de fax al managerului 

de proiect. 

Se completează cu adresa de post 

electronică a managerului de proiect. 

Nume: Prenume: Funcție:  

Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect. Manager   de     

proiect   
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3. Persoană de contact 
 
 

 
 

 

 

 
 
4.Capacitate solicitant și parteneri 

Se completează atât pentru solicitant, cât și pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz. 

 

Sursa de cofinanțare 

➢ Buget local 

➢ Buget de stat 

➢ Bugetul asigurărilor sociale 

➢ Venituri proprii ale autorității publice 

➢ Contribuție privată 

 

 

 
Cod CAEN relevant 
Se menționează codul CAEN relevant 

 
Capacitate administrativă 
 1. Des crierea exp erien ței s p ecifice releva n te p en tru p ro iect  

 

 

 

Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare a 

structurii parteneriale (cu privire la modalitatea de verificare a capacitații la momentul depunerii 

Telefon Fax Email 

Se completează cu nr. de telefon al 

persoanei de contact. 
Se completează cu nr. de fax al 

persoanei de contact. 
Se completează cu adresa de postă 

electronică a persoanei de contact. 

Nume Prenume

 

Funcție 

           Functia 

Persoana de contact este persoana desemnată de solicitant să mențină contactul    

Se completează cu cu AM/OI/GAL. Persoana de contact poate fi aceeași cu 

reprezentantul legal sau pe care o deține p managerul de proiect.

 

desemnată, în cadr 

  

 Se completează cu denumirea funcției 

pe care o deține persoana de contact 

desemnată, în cadrul proiectului.  
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cererii de finanțare la AMPOCU, a se vedea și documentul ”Orientări privind accesarea finanțărilor 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”). 

 

 

2. Descrierea rolului solicitantului sau partenerului în proiect 

 

Solicitantul și, dacă e cazul, partenerul/ partenerii își vor descrie atribuțiile și implicarea în cadrul 

proiectului. 
 

5. Localizare proiect 
 

Regiune Județ Localitate Informații proiect 
   Se va completa cu alte informații 

relevante despre localizarea 

proiectului la nivelul teritoriului SDL 
 

6. Obiective proiect 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului 

Se vor prezenta și descrie obiectivul general (scopul) proiectului și modul în care proiectul va 

genera un efect pozitiv pe termen lung. 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului 

 

Se  vor  prezenta  obiectivele  specifice  ale  proiectului.  Obiectivele  specifice  trebuie  să  fie  

formulate  clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile și rezultatele (output) 

prevăzute. 

 
 

7.  Rezultate așteptate 
 

Nr. crt. Detalii rezultat 

 

 

 
1 

Se vor prezenta atât rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului, cât și rezultatele imediate estimate 

a fi obținute ca urmare a realizării activităților proiectului; fiecare rezultat imediat va fi corelat cu 

activitatea/ subactivitatea căreia îi corespunde. 

 

Rezultatele, inclusiv cele imediate, ale proiectului trebuie să reprezinte îmbunătățiri/ beneficii reale bine 

corelate cu obiectivele, activitățile și indicatorii de realizare imediată şi cu cei de rezultat . 
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8. Context 
În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta următoarele: 

 

• aspecte concrete și relevante privind locul (zona) de desfășurare a proiectului; 

• motivarea alegerii soluției propuse pentru rezolvarea nevoii identificate din punctul de 

vedere al problematicii DLRC; 
• contribuţia proiectului la implementarea mecanismelor DLRC. 

 

9.Justificare 
Vă rugăm să descrieți următoarele aspecte: 

 

• principalele probleme pe care își propune să le rezolve proiectul; explicați de ce 

problema/problemele vizate sunt importante pentru comunitatea DLRC vizată, precum și modul în 

care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale comunității DLRC vizate; 

• sursele de informare (studii, analize etc.) relevante, din care rezultă existența necesității vizate de 

proiect; 

• valoarea adăugată a proiectului: impactul estimat și beneficiile aduse comunității DLRC vizate 
 
 

10. Grup țintă 
Vă rugăm să descrieți grupul ţintă, inclusiv din perspectiva categoriilor și a dimensiunilor acestora. 

Descrieți, de asemenea, metodologia de identificare și selecție a grupului țintă (criterii de selecție, 

mecanisme și alte aspecte pe care le considerați relevante) și modalitatea de implicare a membrilor 

grupului țintă în activitățile proiectului. Descrieți nevoile grupului țintă, precum și modul în care 

proiectul soluționează aceste nevoi. 

 

IMPORTANT! Această secțiune trebuie să fie bine corelată cu secțiunea „Justificare”. 
 

 

11.Sustenabilitate 
 

Descriere/ valorificarea rezultatelor: 

Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de  valorificare a rezultatelor proiectului după 

finalizarea acestuia. De asemenea, vă rugăm să descrieți concret sustenabilitate la nivel de politici și 

sustenabilitatea instituțională. 
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Transferabilitatea rezultatelor 

Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de  transfer al rezultatelor proiectului. 

 

12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR 
 

 
 

13.  Relevanță 
Referitoare la proiect 

Se va descrie modalitatea în care proiectul, prin scopul și obiectivele sale, contribuie la realizarea 

obiectivelor specifice ale POCU/ apelului (în special obiectivul specific 5.1 și prioritatea de investiții 

9.vi.). 

 
Strategii relevante 
Vă rugăm, descrieți contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice 

relevante pentru proiect la nivel național: 

 

• Acordul de parteneriat 2014-2020 

• Recomandările Specifice de Țară 

• Programul Național de Reformă 

• Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

• Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 

2012-2020 

• Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

• Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 

• Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor Copilului 2014 – 2020 

• Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 

pentru perioada 2015-2020 

• Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

• Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 
 
 

Referitoare la alte strategii 

Vă rugăm să prezentați modalitatea prin care se asigură complementaritatea între măsurile soft FSE 

propuse prin proiect și investițiile de tip FEDR în infrastructura aferentă intervențiilor proiectului, 

inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte surse. 
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Se va descrie modul în care proiectul are legătură/ se încadrează/ contribuie la realizarea obiectivelor 

altor strategii localeîn domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri 

publice/ private în localitate etc. 

 

Se completează cu informații relevante privind strategiile selectate. 

 

14.Riscuri 
Descriere: 

Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea activităților 

proiectului. 

 

Risc identificat - Se va completa fiecare dintre riscurile identificate cu privire la implementarea 

activităților proiectului, precizând impactul fiecărui risc identificat (semnificativ/ mediu/ mic). 

Măsuri de atenuare ale risculu i- Se  vor  descrie  măsurile  de  diminuare/  remediere  pentru  

fiecare dintre riscuri 

IMPORTANT! Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate. 

 

15.Principii orizontale 
 

EGALITATE DE ȘANSE 

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și, dacă este cazul, 

măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului – Condiții specifice. 

 
Egalitatea de gen 
Vă rugăm să prezentați modalitățile/ acțiunile specifice prin care proiectul asigură respectarea acestui 

principiu, inclusiv a prevederilor legale în domeniul egalității de gen, prezentând inclusiv modul în care 

se va asigura egalitatea de şanse și de tratament între angajați, femei şi bărbați, în cadrul relațiilor de muncă 

de orice fel. 

Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să includă diverse acțiuni concrete și/sau modalități 

de derulare a activităților capabile să asigure transpunerea propriu-zisă a acestui principiu. 

Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și 

participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul 

inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și 

bărbaților în societate. 

 
Nediscriminare 
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Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă principiul nediscriminării, inclusiv 

reglementările care interzic discriminarea. 

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,  convingeri, sex,  orientare sexuală,  vârstă, handicap,  

boală cronică  necontagioasă, infectare  HIV, apartenență la  o categorie defavorizată,  precum și orice  alt 

criteriu  care  are  ca  scop  sau  efect restrângerea,  înlăturarea recunoașterii, folosinţei sau exercitării, în 

condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de 

lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” 

(Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 

2.1). 

 

DEZVOLTARE DURABILĂ 

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și, dacă este cazul măsurile 

minime impuse prin Ghidul solicitantului. 

 

Poluatorul plătește 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu care prevede ca plata 

costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează. 

 
Protecția biodiversității 
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, referindu-vă, după caz, 

la acțiuni privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc. 

În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a 

habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea 

biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare. 

Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea 

speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. 

 
Utilizarea eficientă a resurselor 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere 

direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai raționale din punct de vedere al utilizării resurselor, 

respectiv cele mai durabile, precum și evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ 

asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale efecte negative, 

adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții 

asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. 

 
Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
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Indicatori prestabiliți de rezultat 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul 

în care activităţile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele 

împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la 

reducerea emisiilor de carbon ș.a. 

 
Reziliența la dezastre 
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul 

în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, 

inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce 

contribuie la reţinerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor 

de inundații și incendii de pădure. 

 

 

16.Metodologie 
Metodologie 

Vă rugăm să descrieți concret următoarele aspecte privind proiectul: 

 

- metodologia de implementare a activităților; 

 

- modalitățile prin care proiectul contribuie la realizarea temelor secundare FSE prevăzute în Ghidul 

solicitantului – Condiții specifice; 

- măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ”Orientări privind accesarea finanțărilor 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”; 

- managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, 

rolurile persoanelor implicate etc.; 

- monitorizarea internă a activităților proiectului; 

- alte aspecte relevante privind metodologia de implementare. 

 

17. .Indicatori prestabiliți 
Se completează pentru fiecare componentă. 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Total   

 ….   
 

Indicatori prestabiliți de realizare 
Nr. 

crt. 
Denumire indicator Total   
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18. .Plan de achiziții 
 

 
 

Pentru acest apel, pot fi completate doar procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii cererii de finanțare – se vor 

completa doar valoarea și datele estimate de derulare. 

Nr. 

crt. 
Titlu 

achiziție 
Descriere 

achiziție 
 

CPV 
Tip 

contract 
Valoare 

contract 
 

Moneda 
Tip 

procedura 
Data 

publicare 

procedura 

Data 

publicare 

rezultat 

Data 

semnare 

contract 

Data 

transmitere 

J.O.U.E 
            
            

 

 
 

19. Resurse umane implicate 
  
Resurse umane implicate – vă rugăm să descrieți: 

Managerul de proiect și experții cheie se nominalizează încă din faza de depunere a cererii de finanțare, 

prin completarea secțiunilor relevante din formularul cererii de finanțare. Se vor completa: rol/ poziție 

în cadrul proiectului, nume persoană, codul ocupației, atribuţii, fișă de post. 

 

Se vor atașa CV-urile în format Europass (semnat de titular pe fiecare pagină) și documentele 

justificative din care să reiasă experiența profesională a experților menționați, precum și calificările 

acestuia (copii semnate „Conform cu originalul”), evaluatorii putând evalua experiența profesională 

relevantă a expertului propus precum și calificările (studiile) acestuia. 

 

 

20. Resurse materiale implicate 
Resurse materiale implicate 

Se va completa în mod similar pentru fiecare loc de implementare a activităților proiectului. 

 

 
 

Se completează pentru fiecare membru al structurii 

parteneriale, după caz. Pentru Tip contract, tip procedură și 

monedă se selectează din nomenclator. 

Se vor introduce TOATE achizițiile preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului. La momentul completării bugetului proiectului 

acestea vor fi alocate pe activități/ subactivități prin selectarea acestora din listă. 
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Titlu Sediu proiect 

Pus la dispoziție de Se va completa cu numele entității implicate în proiect care pune la dispoziție resursele 

materiale. 

Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resurselor fie cu adresa exactă unde este 

localizată. 

Informații suplimentare Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială. 

Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect: 

- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția; 
 

- se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect; 
 

- dotările,   echipamente   IT   deținute   şi   care   urmează   a   fi   utilizate   pentru 

implementarea  proiectului,  alte  tipuri  de  echipamente  specifice  domeniului  de 

 

 
 

 Resursa Cantitate UM Partener 

Se va preciza tipul de resursă 

materială pusă la dispoziție 

pentru activitățile prevăzute 

prin proiect. 

Se va completa cu cantitatea 

resursei pusă la dispoziție prin 

proiect. 

Se va completa cu unitatea de 

măsură. 
Se va completa cu numele 

entității ce va asigura 

 

resursa. 

21. Activități previzionate 
Se vor enumera activitățile și, după caz, subactivitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii 

rezultatelor preconizate, cu precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecărei activități introduse în aplicație îi 

va/vor corespunde unul/ mai multe rezultate definit/e anterior în apel. În funcție de apel, activitățile vor 

putea include una sau mai multe subactivități 

 
 

 Titlu activitate/ 

subactivitate 
 Detalierea 

activității/ 

subactivității 

 Rezultate 

previzionate 
  

Anul începerii 
  

Luna începerii 
  

Anul finalizării 
  

Luna finalizării 
 

 Titlul activității/ 

subactivității 
 Se va descrie 

modalitatea de 

implementare 

a activității/ 

subactivității. 

 Se vor 

selecta din 

rezultatele 

definite 

anterior. 

 Anul în care va 

începe 

activitatea/ 

subactivitatea 

 Luna în care va 

începe 

activitatea/ 

subactivitatea 

 Anul în care se 

va finaliza 

activitatea/ 

subactivitatea 

 Luna în care se 

va finaliza 

activitatea/ 

subactivitatea 
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22. Buget - Activități și cheltuieli 
Se va completa fișierul excel anexat fișei. 
Pentru acest pas este necesară completarea următoarelor rubrici: 

• Descrierea cheltuielii – în această rubrică se vor introduce informaţii privind denumirea cheltuielii, 

precum și descrierea tehnică a acesteia (ex: laptop, procesor i7, 8 gb ram etc.). Pentru costurile 

salariale se recomandă ca în descrierea cheltuielii să se precizeze numărul de ore de lucru pe 

zi, după caz, precum și numărul de zile sau luni pentru care va fi angajată fiecare persoană. 
• Categorie – se va selecta din nomenclator categoria în care se încadrează cheltuiala. 

• Subcategorie – se va selecta din nomenclator subcategoria în care se încadrează cheltuiala. 

• Tip – se va selecta dacă cheltuiala este directă sau indirectă. 

• Achiz iție – dacă cheltuiala reprezintă o achiziție și aceasta a fost deja introdusă la secțiunea „Plan 

de achiziții”, în acest moment poate fi asociată cheltuielii. 

• U.M. – unitatea de măsură (pentru costurile salariale se recomandă ca unitatea de măsură să fie ora). 

• Cantitate – cantitatea folosită în cadrul activității/ subactivității. 

• Pr eț un itar fără T V A  

• Procent TVA – se va introduce procentul TVA aplicabil cheltuielii. 

• Nerambursabil – se calculează valoarea nerambursabilă aferentă cheltuielii (în funcție de 

cofinanțarea stabilită) 

• Justificare – Vă rugăm să justificați necesitatea efectuării cheltuielii, cantitatea și costul unitar. 

• În cazul în care cheltuiala este aferentă unei scheme de ajutor de minimis, se va completa „DA”. 
 

23. Anexe – conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018 
1. Acordul de parteneriat, semnat de solicitant împreună cu partenerii (anexa 5 la Contractul de 

finanțare condiții generale POCU, conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – acest document se depune în cazul în 

care proiectul se implementează în parteneriat 

2. Declarație de angajament, semnata de solicitant (anexa 2 la Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital  Uman 2014-2020 - varianta  noiembrie 2018) 

3. Declarație de eligibilitate, semnata de solicitant (anexa 3 la Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital  Uman 2014-2020 - varianta  noiembrie 2018) – în 

cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat de fiecare 

membru al parteneriatului 

4. Declarația privind evitarea dublei finanțări, semnata de solicitant (anexa 4 la Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 
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2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat de 

fiecare membru al parteneriatului 

5. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

operațiunii propuse spre finanţare din FESI 2014-2020, semnata de solicitant (anexa 5 la Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 

2018) - varianta noiembrie 2018) – în cazul în care proiectul  se implementează în parteneriat, se depune 

câte un exemplar semnat de fiecare membru al parteneriatului 

6. Declarație pe propria răspundere privind  asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității măsurilor sprijinite, semnata de solicitant – în cazul în care proiectul se implementează 

în parteneriat, această declarație este semnată de toți membrii parteneriatului (model atașat) 

7.            Contract de  subvenție (model atașat) – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în 

implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri (măsuri 

de antreprenoriat) 
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6.2 Modelul fişei de proiect POR  
 

1. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:  

OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.  

2.  Menționați principalele rezultate (obiective)  pe care proiectul își propune să îl atingă  

 

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată? 

(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul 2, 

enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20 de rânduri).  

4. Indicatori de realizare ai programului  

( Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura intervențiile 

descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei) 

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - estimare țintă:……………metri pătrați. 

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane – estimare 

țintă:……………metri pătrați.  

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului 

(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare) 

studiu de fezabilitate  

studii de piaţă 

proiect tehnic şi detalii de execuţie  

contract de lucrări 

Altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea) 

5. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante 

(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2014-2020, planurilor de dezvoltare regională, sau din 

alte strategii relevante în domeniu, le corespund obiectivele proiectului).  

6. Grupurile țintă vizate 

Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc, persoane 

vârstnice, populație de etnie romă etc.). 

7. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă 
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(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină nevoia pentru 

proiectul propus) 

8. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă 

(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini efectiv 

grupurile țintă)  

9. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE  

 

10. Surse de finanţare 

(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie proprie, alte 

surse)  

11. Sustenabilitate 

(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei de finanţare 

DLRC) 

12. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea durabila 

 (Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale)  

13. Riscuri estimate  

(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor de 

contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc). 

(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR.  

Fișele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul GAL, în vederea selectării 

proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).  

 

Reprezentant legal, 

(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției) 

______________________ 

Data: 

(Zz/ll/aaaa) 

__/__/____ 
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DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII/SF  

în baza HG nr. 907/2016/ În baza HG nr. 28/2008 (DUPĂ CAZ) 

 

 

SECTIUNEA I. CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL 

 

NR. 

CRT. ASPECTE DE VERIFICAT 
D

A 

N

U 

Nu 

este 

cazul  

Observaţii 

1.  Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate 

informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform 

precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Piese scrise, conform 

legislației aplicabile: 

o Denumirea obiectivului de investiţii? 

o Ordonator principal de credite/investitor? 

o Ordonator de credite (secundar/terţiar)? 

o Beneficiarul investiţiei?  

o Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie? 

Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii 

documentatiei si faza de proiectare? 

    

2.  Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul 

documentatiei îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi 

care va conţine cel puţin următoarele date:  

- nr. ....../ dată contract?  

- numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, 

ale persoanei responsabile de proiect - şef de 

proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi 

ştampila? 

    

3.  Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din 

legislația în vigoare aplicabilă privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice? 
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NR. 

CRT. ASPECTE DE VERIFICAT 
D

A 

N

U 

Nu 

este 

cazul  

Observaţii 

4.  Sunt prezentate informații privind Scenariul/Opţiunea tehnico-

economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), conform precizarilor din 

capitolul legislația palicabilă.  

    

5.  Există piesele desenate, prezentate la scara relevanta in raport cu 

caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de 

investiți si pentru toate specialitățile? 

    

6.  În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în 

format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: 

este prezentă semnatura si stampila tuturor persoanelor 

nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv 

de: 

- proiectantul general / şeful de proiect ? 

- arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de 

inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări 

OAR ? 

- proiectantii de specialitate? 

- expertul tehnic, unde este cazul? 

- șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul 

monumentelor istorice? 

    

 

SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI/SF 
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NR. 

CRT. 

ASPECTE DE VERIFICAT Da 

 

 

 

 

NU 

O

b

s

e

r

v

a

t

ii 

1.  Exista o corespondenta între obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de 

lucări de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul DALI si cele descrise în 

cererea de finanțare? 

 

 

 

2.  Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: 

arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, 

tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări 

peisagere, design interior, etc., după caz? 

 

 

 

3.  Graficul orientativ de realizare a investiţiei: 

- este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare ? 

- este corect estimat ca și perioada de realizare (conform 

tehnologiilor de execuție, etc.)? 

- respectă termenele limită ale programului de finanțare? 

 

 

 

4.  D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si 

(dupa caz) a auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul 

recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului 

energetic? 

 

 

 

5.  La SF, se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare 

fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, 

după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea 

?  

 

 

 

6.  Proiectul respecta prevederile din:     

1. certificatul de urbanism anexat?    

2. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor, în cazul 

suplimentării capacităţii existente ? 
 

 
 

3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de 

compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de 

mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică ? 
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NR. 

CRT. 

ASPECTE DE VERIFICAT Da 

 

 

 

 

NU 

O

b

s

e

r

v

a

t

ii 

7.  Informaţiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?    

8.  Există corelare între Devizul general şi Devizele pe obiecte?    

 

Se pot transmite clarificări si/sau completari pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la 

oricare din criterii.  

Dacă și în urma clarificărilor, se bifează tot NU, proiectul se va respinge ca neconform. 

CONCLUZII: SF/DALI este considerat  conform/neconform si (in cazul in care este conform)  

 

 

 

 

 

GRILA  DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII  PROIECTULUI  TEHNIC (PT) 

-În baza Ordinului nr. 863/2008- 

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară    

Prioritatea de investiţii   

Obiectiv specific   

Nr. apel de proiecte  

Titlul cererii de finanţare  

Cod SMIS  

Nr. înregistrare  
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Solicitantul  

 
SECTIUNEA I CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL PT 

 

 

Nr. 

crt. 
Criterii DA NU NA Obs6 

1 Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul 

proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data 

elaborării proiectului? 

    

2 Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al 

proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi? 

    

3 Există memoriu general (descrierea generală a lucrărilor) care 

prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia? 

    

4 Există memorii tehnice pentru toate specialităţile obiectivului de 

investiție, prezentate separat (ex: -arhitectura, rezistenta, instalaţii 

interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? ) 

    

5 Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?     

6 Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea 

elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? 

    

7 Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în 

cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? 

    

8 Caietele de sarcini conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, 

specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, 

teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a 

prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? 

    

9 Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv  de investiţie? 

(formular F1) ? 

    

10 Există centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucrări, pe obiecte 

( formularele F2 )? 

    

11 Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (inclusiv 

pentru construcții provizorii) (Formularele F3) ? 

    

 

66 Va fi inclusa solicitarea de clarificari/completari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, 

precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanţare 
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Nr. 

crt. 
Criterii DA NU NA Obs6 

12 Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, 

inclusiv dotări ( formularul F4 )? 

    

13 Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, 

inclusiv dotări (formularele F5 )? 

    

14 Graficul general de realizare a investiției (formularul F6) este inclus 

în documentaţie? 

    

15 Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT pentru toate 

specialitatile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este 

obligatorie conform legislatiei? 

    

16 Documentaţia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af – 

daca este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării 

investiției ? 

    

17 Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate 

specialităţile? 

    

18 Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, 

dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele ?  

    

19 Există planşe de structura pentru fiecare obiect , cu toate 

caracteristicile; planurile  de infrastructura, suprastructura şi 

secţiunile caracteristice cotate ?   

    

20 Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect ?     

21 Există planşe de coordonare a instalaţiilor?     

22 Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice ?      

23 Există planşe cu dotări ?      

24 

 

Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală?     

25 În situația construcțiilor existente există relevee detaliate, 

măsurători topometrice ale gabaritelor și ale elementelor 

componente, după caz? 

    

26 Există planșe de trasare a axelor, planse de săpătură - 

umplutură, dacă este cazul? 

    

27 Există planuri pentru construcţiile subterane, dacă e cazul?     
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Nr. 

crt. 
Criterii DA NU NA Obs6 

28 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi 

conţinut conform standardelor 7  şi includ semnăturile 

proiectanţilor. 

    

29 Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier (parte scrisă și 

desenată) cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, cai de 

acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, 

telecomunicaţii?  

    

30 Sunt anexate avize, acorduri (inclusiv pentru racorduri şi 

brans ̧amente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrică, telefonie etc;), aprobări, certificatul 

de urbanism Aviz si Acord ISC, Autorizatia de Construire/Demolare, 

agremente tehnice - după caz?* 

    

31 Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de 

la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? 

    

32 PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe 

specialităţi/ expert tehnic,  cf. Legii nr. 10/1995, 

republicată cu modificările ulterioare şi a „Regulament de 

verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 

286/1995”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de 

proiect/expert tehnic pe fiecare pagină, în secţiunile din 

proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este 

obligatoriu prin lege? 

    

33 Documentele anexate la cererea de finantare care 

demonstreaza dreptul solicitantului/partenerilor de a 

executa lucrarile propuse, sunt cuprinzatoare fata de 

interventiile propuse a fi realizate prin proiect?  

    

 

 

 

 

 

 

7 Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor. 
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SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT 

 

NR. 

CRT. 

CRITERIU DA NU Observatii 

1 Exista corespondență intre obiectele de investiţie din cadrul PT si 

cele descrise în cererea de finanțare? 

   

2 Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările 

expertului tehnic asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de 

intervenție) SAU studiilor geotehnice, topografice, alte studii de 

specialitate necesare realizării investiției (in cazul investitiilor noi), 

avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor etc. 

   

3 Memoriul tehnic general (descrierea generală a lucrărilor) 

este corelat cu memoriile tehnice pe specialități ? Corelarea 

specialităților proiectului este concretizată prin planse (de 

ex. planse cu goluri pentru instalatii) sau alte documente 

concludente, dupa caz? 

   

4 La proiectul tehnic partea scrisă este corelată cu partea 

desenată ? La proiectul pentru organizarea de şantier există 

corelare între partea scrisă și partea desenata ? 

   

5 Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat 

în cadrul Cererii de Finanţare. Este corect estimat ca și perioade de 

realizare ( conform tehnologiilor de execuție, etc), și este elaborat 

conform Ordinului 863/2008 

   

6 Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiții sunt 

realizate conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articolelor 

comasate, detaliate pentru toate elementele componente ale 

obiectului? 

   

7 Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv  de investiţie (formular F1), 

Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ( 

Formularele F.2), Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de 

lucrări (Formularele F.3), Lista cu cantitățile de utilaje și 

echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( Formularul F.4), sunt 

corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul proiectului? 
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Formularele F.1, F.2, F.3, F.4, Devizul general sunt completate 

corect conform prevederilor Ordinului 863/2008 și HG 28/2008?  

NOTA: Pentru fiecare criteriu se va bifa DA sau NU. În cazul în care se bifeaza cu NU, se cer clarificări.    

CONCLUZII: PT este considerat  conform/neconform  

 

Nume, prenume expert: …………………………………….. 

Semnătura:  ……………………………………..  

Data: …………………………………… 
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7. Evaluarea și selecția fișelor de proiecte 
Procesul de evaluare și selectie a fișelor de proiect respecta urmatoarele conditii: 

 

• Este nediscriminatorie și transparenta; 

• Cuprinde criterii obiective    în ceea ce privește selectarea proiectelor; 

• Contine prevederi pentru evitarea conflictul de interese; 

• La nivelul decizional privind selectia proiectelor niciunul dintre tipurile de actori implicati 

(sectorul public, sectorul privat, societatea civila și comunitatea marginalizata) nu 

detine mai mult de 49% din drepturile de vot; 

• Cel putin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri ca re 

nu au statutulde autoritati publice; 

• Selectia se face prin procedura scrisa. 

 

Procedura va fi aprobata de Consiliul Director CD, iar pentru asigurarea transparentei, aceasta va fi 

postata pe pagina de web a GAL și/sau afiata la sediul GAL etc. 

Aprobare Consiliul Director Procedura va fi aprobata de consiliul director/comitetul 

de selectie a proiectelor. 

Lansarea primelor apeluri Maximum 1 luna de la validarea Procedurii de selectie de 

catre CCS restrans pentru primul apel 

Minim 5 zile calendaristice de la publica rea ghidului 

solicitantului final {forma avizata de OIR/ ADR) pentru toate 

apelurile 

Depunerea fișelor/ propunerilor 

de proiecte 

45 zile calendaristice de la data lansarii apelului de proiecte 

Avizarea/ neavizarea ghidului 

solicitantului ș i  a anunturilor de 

lansare de catre OIR/ ADR {fara 

perioada de clarificari, daca este 

cazul) 

10 zile lucratoare 
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Notificarea OIR/ ADR pentru l 

participarea  la  selectia  fișelor  de 

proiect 

înainte cu 5 zile calendaristice de la data selectiei fișelor 

de proiecte 

Evaluarea eligibilitatii și a capacitatii 

administrative,  evaluarea  tehnico- 

financiara, 

Procesul de evaluare și selectie se va desfăsurării termen de maxim 

35 de zile calendaristice,inclusiv cu vizita la fata locului pentru fișele 

de proiecte POR selectate, la care se adauga perioada de 

solutionare a contestațiilor 

Perioada de contestatii pentru fișele 

de proiect depuse la GAL 

Maximum 5 zile calendaristice de la data publicarii listelor cu 

rezultatele intermediare 

Verificarea pachetelor fișelor  de 

proiecte de ditre CCS restrans 

20 de zile lucratoare îin functie de numarul acestora  și de 

clarificarile solicitate GAL 

Pentru etapele procesului de evaluare și selectie se vor prevede urmatoarele termene, astfel î ncat 

să nu se depășeasca termenul de maxim 35 de zile calendaristice, inclusiv cu vizita la fata locului 

pentru fișele de proiecte POR selectate: 

2 zile pentru repartizarea fișelor  

5 zile pentru  evaluarea CAE 

5 zile raspuns la clarificarile pentru eligibilitate CAE 

1 zi transmitere  lista intermediara solicitanti eligibili/ne-eligibili CAE 

2 zile depunere de contestatii pentru lista intermediara solicitanti eligibili/ne-eligibili 

CAE   

1 zi solutionare contestatii pentru lista intermediara solicitanti eligibili/ne-eligibili CAE    

1 zi transmitere lista finala solicitant ieligibili/ne-eligibili CAE 

10 zile ETF 

5 zile raspuns clarificari ETF 

1 zi notificare solicitanti ETF si publicare Raport lntermediar. 

2 zile depunere contestatii ETF 

2 zile solutionare contestatii ETF 
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1 zile afisare raport finaldupa ETF și notificare solicitanti ETF 

GAL Plaiuri Someșene va asigura transparența implementării SDL, inclusiv a procesului de 

evaluare și selecție prin publicarea pe pagina de internet proprie 

 

Etapele și modul de organizare a procesului de evaluare  și selecție a propunerilor de fișe de 

proiecte 

Vor fi lansate,     sesiuni periodice (de 45 de zile calendaristice), eel putin 20 de apeluri de proiecte. 

- Pentru cele 20 de interventii aferente POR/POCU vor fi lansate apeluri competitive. 

Bugetul total al apelurilor/ intervențiilor pe care var fi depuse fișe de proiecte POR I POCU, î 

în vederea implementarii SOL Gherla, este de 6.900.000 Euro. Pentru proiectele pe POR, 

valoarea maxima este de 4.830.000 Euro și pentru proiectele pe POCU valoarea maxima a 

proiectelor depuse 

este de 2.070.000 Euro. În conformitate cu documentul financiar aprobat al Strategiei de 

Dezvoltare Locala Gherla -vezi Anexa 1 la procedura de evaluare si selecție pentru valorile maxime 

pentru fiecare proiect/ interventie I apel. 

 

Lista de propuneri de proiecte selectate de GAL trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 

• sa se incadreze in bugetul alocat proiectelor FEDR conform bugetului Strategiei de 

Dezvoltare Locala. 

• valoarea FEDR a proiectelor pentru utilitati publice și infrastructura rutieră (straziurbane) 

nu poate depași 30% din valoarea totala FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent unei SDL. 

• interventiile POR vor viza cel putin doua din tipurile de actiuni finantabile prin POR 2014- 

2020  (de  exemplu,  un  proiect  in  infrastructura  de  locuire  și  un  proiect   de 

reabilitare/modernizare a unui centru comunitar integrat medico-social). 

 

Apelurile de fișe de proiecte pot fi prelungite cu aprobarea Consiliul Director al GAL, în 

conformitate cu procedurile interne ale GAL Plaiuri Someșene. Adresa de solicitare a prelungirii 

apelurilor de fișe de proiecte, împreuna cu aprobarea organelor de conducere ale GAL,vor fi 
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transmise catre OIR/ ADR, 

in vederea avizarii. Anuntul privind prelungirea trebuie  sa se faca numai în timpul sesiunii de 

derulare, nu mai tarziu de ultima zi a respectivei sesiuni. OIR/ ADR vor aviza prelungirea 

termenului de depunere a apelului de fișe de proiecte în maximum 3 zile lucratoare. 

Toate informatiile legate de apelurile de proiecte vor fi afișate pe pagina de internet a GAL Plaiuri 

Someșene $i vor putea fi consultate la sediul GAL. 

Apelurile de fi$e de proiect vor avea asociat un numar compus dupa urmatorul model: nr. POR/ 

POCU/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./interventie. 

 

Apelul de selectie trebuie sa contina minim urmatoarele elemente obligatorii/  detalii 

administrative despre lansarea apelului și calendarul de desfașurare: 

a. Descrierea interventiei/ masurii/ obiectivului 

b. Aria de implmentare a interventiei 

c. Solicitanti eligibili 

d. Perioada maxima de implementare  

e.        Activitati eligibile 

f. Grupul tinta 

g. lndicatorii interventiei și tintele minime aferente unei fișe de proiect stabilite in cadrul 

fiecarui apel 

h. Valoarea minima (daca este cazul - de ex:in cazul POR 30.000 EUR) și cea maxima eligibila 

i. Contributia minima a Solicitantului 

j. Categorii de cheltuielieligibile și neeligibile 

k. Criteriide evaluare și selectie 

I. Modelul cadru al fișei de proiect 

m. Tipurile  de  documente  solicitate in funcție  de  tipul  de  apel  (justificative,  avize, 

autorizatii,studii,dupa  caz) 

n. lnformatii privind modalitatea  de depunere și termenele calendaristice pentru 

evaluare, seleqie și contestatii 

o. Adresa de email la care se transmit fișele de proiect 

p. Data lansarii apelului de selecție; 

q. Data limita de depunere a propunerilor de proiecte; 

r. Locul și intervalul orar  n care se pot depune proiectele, daca este cazul; 
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s. Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate; 

t. Ghidul solicitantului anexat; 

u. Pentru proiectele pe POR, valoarea maxima este de 4.830.000 Euro $i pentru proiectele pe 

POCU valoarea maxima a proiectelor depuse este de 2.070.000 Euro, conform SOL al Municipiului 

Gherla aprobat. 

v. Valoarea FEDR a proiectelor pentru utilitati publice și infrastructura rutiera (strazi urbane) 

nu poate depași 30% din valoarea totala a FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent unei 

SDL. 

A se consulta modelele fiselor de proiect din acest GHID. 

 

Calendarul estimativ al lansării intervențiilor prevăzute în SDL 

Calendarul lansărilor apelurilor în conformitate cu intervențiile SDL este unul estimativ și poate fi 

modificat sau actualizat înainte de lansarea apelului/ apelurilor cu respectarea unui termen de 10 

zile calendaristice. anexa  

Modalitatea de inregistrare a fișelor de proiecte 

Fișele de proiect vor fi transmise electronic la o adresa de email ce va fi comunicata la lansarea 

apelului ca element obligatoriu. Dosarul depus prin email va contine atat documente semnate in 

format PDF cat in format editabil (word, excel), acolo unde este cazul, pentru a putea facilita 

procesul de evaluare. Data și ora transmiterii trebuie sa fie anterioare termenului limita de 

depunere. Acestea vor sta la baza  înregistrarii depuneriidosarului în registrul de intrari - ieșiri. 

 

Apelurile de fișe de proiect vor avea asociat un numar compus dupa urmatorul model: nr. POR/ 

POCU/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./interventie. 

 

Constituirea Comitetului de evaluare și selecție (CES) și numirea membrilor evaluatori 

Comitetul de evaluare și selecție are rol de evaluare și selecție pentru fișele de proiecte ce vor fi 

implementate în teritoriul SDL.   

Comitetul de evaluare și selecție trebuie să respecte regula de ”dublu cvorum” respectiv pentru 

validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 

CES, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.  

 

Comitetul de evaluare și selecție a proiectelor va fi alcătuit din 5 membri titulari – coordonatori 
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POR/ POCU, reprezentanți ai autorităților și organizațiilor care fac parte din GAL Plaiuri Someșene, 

inclusiv membri ai parteneriatului sau persoane angajate cu contract individual de muncă sau 

contract de voluntariat 

• 1 membru va fi reprezentant ai entităților publice locale 

• 4 membri vor fi reprezentanți ai sectorului privat, dintre care:  

- 2 membri reprezentanți ai societății civile din teritoriu;  

- 2 membri reprezentanți ai agenților economici din teritoriu; 

Componența nominală a CES se stabileste de către Adunarea Generală GAL. Niciunul dintre actorii 

implicați nu deține mai mult de 49% dintre drepturile de vot. 

Pentru evaluarea eligibilitatii și conformitatii administrative, pentru fișele de proiecte depuse pe 

POCU vor fi selectati 2 membri evaluatori, iar pentru fișele de proiecte pe POR 2 membri 

evaluatori, respectand astfel principiul celor "4 ochi" In cadrul procesului de evaluare a fișelor de 

proiecte. Coordonatorii POR/ POCU vor putea face parte din comisia de evaluare a eligibilitatii și 

conformitatii administrative, aceștia putand face cel mai bine legatura intre continutul SDL, 

respectiv obiective, masuri și interventii,pentru care sunt depuse fișele de apeluri. 

Pentru evaluarea tehnico-financiara, pentru fișele de proiecte depuse pe POCU var fi selectati 3 

membri evaluatori, iar pentru fișele de proiecte pe POR 3 membri evaluatori. Evaluarea se va face 

respectand astfel principiul celor "4 ochi", fiecare 2 evaluatori parcurgand evaluarea fișelor de 

proiect. Cel de-al treilea evaluator va avea doar rol de departanjare, în cazul în care diferenta 

dintre punctajele acordate de primii 2 pentru o fișa de apel este mai mare de 15 puncte. 

in situatia in care o persoana selectata in CES nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile      

unei sesiuni de evaluare și selectie, ea are obligatia de a notifica acest aspect Consiliului Director, 

care va decide inlocuirea ei cu unul dintre membrii supleanti din aceeași categorie sau cu un alt 

reprezentant din aceeași categorie. Membrii supleanti vor fi stabiliti tot  în $edinta Consiliului 

Director al GAL Plaiuri Someșene. in vederea optimizarii derularii procesului de evaluare $i 

selectie, membrii evaluatori ai GAL Plaiuri Some$ene vor fi instruiti ca evaluatori de proiecte $i 

vor avea diploma autorizata AJPIS de Evaluator proiecte, cod COR 241263. 

 

Modalitatea de evitare a conflictului de interese 

Toate persoanele implicate la nivelul GAL Plaiuri Someșene în evaluarea și selecția proiectelor 

(membri în Comitetul de Evaluare și Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau 

evaluatorii GAL-ului implicați în procesul de selecție) vor trebui să completeze o Declarație privind 

evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din O.G. nr. 



 
 

233 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 

fișele de proiect depuse la GAL Plaiuri Somesene 

în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC 

 

 
 

 
 

 
 

 

66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.  

Dacă unul dintre membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de contestații sau unul dintre angajații 

GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor, soț/soție sau afini ai acestora până la gradul II are 

implicații/ interese de orice fel într-una dintre entitățile care depun fișe de proiecte aferente 

apelurilor lansate de GAL Plaiuri Someșene, în conformitate cu prevederile legale naționale 

aplicabile (legea nr. 161/2003, OUG nr. 66/ 2011), persoana în cauză nu va participa la procesul 

de evaluare și selecție, nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv 

pentru sesiunea de selecție, contestație în cauză.  

În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comisia de Evaluare și Selecție, 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor, constată că se află în situaţia de conflict de interese, 

acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. 

 

In acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL-ului in evaluarea și selectia proiectelor in 

continutul declaratiei pe propria raspundere vor mentiona cel putin urmatoarele aspecte: 

 

• Numele și prenumele declarantului; 

• Functia detinuta la nivel GAL; 

• Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selectie aI Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor 

• Luarea la cunoștinta a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este prevazut la 

art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011 Sectiunea II- Reguli în materia conflictului de interes. 

• Asumarea faptului ca în situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma 

cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale 

privind falsul  în declaratii. 

• Respectarea Regulamentului Intern de organizare și Functionare, a procedurilor și regulilor 

aplicabile functiei pe care o detine, astfel cum acestea au fost descrise în manualele de proceduri 

interne ale GAL Plaiuri Some$ene, aplicabile activitatii pe care o desfășoara pe parcursul  întregii 

perioade in care detin aceasta functie. 

• Sa nu fie implicat in activitatea de pregatire sau implementare  de proiecte/ cereri de 

finantare, precum și în alte activitati care ar conduce la suspiciuni legate de impartialitatea și 

obiectivitatea în indeplinirea sarcinilor și responsabilitatilor ce îi revin în calitate de angajat al  GAL. 

• Ca ori de cate ori este implicat in analiza/ evaluarea/ contractarea/ monitorizarea 
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implementarii/ certificarii cheltuielilor realizatein cadrul unui proiect depus spre finantare/ 

finantat prin POR/ POCU sa nu se afle intr-o situatie care impiedica sa actioneze impartial 

și nediscriminatoriu. 

• Sa informeze din timp Adunarea Generala a GAL / CD al GAL asupra aparitiei oricaror 

circumstante de natura sa ii afecteze obiectivitatea și impartialitateain exercitarea și 

indeplinirea atributiilor de serviciu in urmatoarele situatii: 

o Este sot/sotie cu vreuna dintre persoanele care detin parti sociale, parti de interes, 

actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din Consiliul de 

Administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unui dintre solicitanti/ 

contestatori sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/ proiectele/ 

cererile de finatare sau orice document anexat acestora și/ sau a proiectului tehnic, inclusiv 

a firmelor partenere/ legate ale acestora, daca este cazul. 

o Este ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care detin parti 

sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac 

parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

solicitanti contestatari al operatorilor economici care au elaborat fiele de proiecte/ 

proiectele/ cererile de finatare sau orice document anexat acestora și/ sau a proiectului 

tehnic, inclusiv a firmelor partenere/ legate ale acestora, daca este cazul. 

 

Etapa de verificare a conformității administrative și a criteriilor minime de eligibilitate (etapa 

CAE) 

Verificarea conformității administrative și a elibigilității se va efectua de către membrii evaluatori, 

incluzând coordonatorii POR și POCU (după caz), din partea GAL Plaiuri Someșene în baza Grilei 

care conține condițiile minime obligatorii pentru verificarea eligibilității și a capacității 

administrative. Acestea pot fi completate prin conținutul apelurilor cu condiții specifice 

respectivei intervenții. 

Depunerea fișelor de proiect/e trebuie însotita de Anexa 1a prezentei proceduri (realizata în 

conformitate cu lista de interventii din SDL Gherla și cu bugetul aferent, aprobate) cu marcarea 

pozitiei la care se refera fișa de proiect. Aceasta are corespondentaIn Grila de verificare aferenta 

etapei de evaluare a eligibilitatii ia conformitatii administrative. 

  

Desfășurarea etapei CAE 

După finalizarea perioadei de depunere stabilite în fiecare apel de selecție, proiectele înregistrate, 
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vor fi repartizate către membri evaluatori și vor fi evaluate de către experții GAL din punct de 

vedere al conformității și eligibilității. În procesul de evaluare, în etapa CAE, membrii Comitetului 

de evaluare și selecție vor verifica: 

• Tipul de fișă de proiect – încadrarea în intervenție 

• Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect – teritoriul SDL (cu excepții justificate 

pentru fișele de proiecte POCU – activitățile pot fi desfășurate în afara teritoriului SDL) și 

obiectivele Strategiei descrise și în prezenta procedură 

• Durata de implementare a fișei de proiect 

• Activitățile eligibile 

• Grupul țintă 

• Indicatori 

• Tipul solicitanților și partenerilor 

• Asigurarea complementarității investițiilor hard și soft 

• Valoarea proiectului 

• Cheltuielile eligibile 

• Asigurarea contribuției proprii 

La finalul etapei CAE, GAL Plaiuri Someșene va publica pe website-ul propriu lista intermediara de 

candidati selectati eligibili și ne-eligibili. Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE se 

va transmite in termen de 2 zile lucratoare de la data publicarii listei intermediare de candidati 

selectati eligibili si ne-eligibili,de la care se va calcula termenul de contestatii daca este cazul. 

 

GAL poate sa solicite beneficiarului clarificari referitoare la ndeplinirea conditiilor de eligibilitate, 

conformitate administrativa iselectie, daca este cazul. In procesul de evaluare și selectie a fișelor 

de proiect, în etapa CAE pot fi solicitate maximum 2 solicitari de clarificari. 

 

Constituirea comisiei de contestatii în etapa CAE 

Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din din 3 persoane, respectiv alte persoane 

față de cei care fac parte din CES. Două dintre persoane vor aparține sectorului non-public, 

respectiv din mediul privat și societatea civilă, cu respectarea regulii de ”dublu cvorum”. Niciunul 

dintre tipurile de actori implicați nu va deține mai mult de 49% dintre voturi. Membrii comisiei de 

contestații vor fi aprobați de Adunarea Generală a GAL. 

În vederea optimizarii derularii procesului de evaluare in selectie, membrii evaluatori ai GAL Plaiuri 
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Someene vor fi instruiti ca evaluatori de proiecte in vor avea diploma autorizata AJPIS de Evaluator 

proiecte, cod COR 241263. 

Raport contestații - Soluționarea contestațiilor în etapa CAE – anexa 10 la procedura de evaluare 

si selectie a fișelor de proiect. 

  Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE – anexa 11 la procedura de evaluare si 

selectie a    fișelor de proiect. 

 

Etapa de evaluare tehnică și financiară 

Etapa de evaluare tehnica și financiara reprezinta cea mai importanta parte a procedurii și va fi 

realizata in baza grilei de verificare tehnico-financiara POR/ POCU, pe baza careia, ultterior, vor fi 

realizate criteriile de evaluare. 

Evaluarea și acordarea punctajelor in etapa tehnico-financiara atat la proiectele POR cat și POCU 

vor tine cont cu prioritate de urmatoarele criterii de prioritizare și selecție obligatorii: 

• Contribuția propunerii de proiect la atingerea obiectivelor specifice SDL 

• Contribuția propunerii de proiect la atingerea indicatorilor specifici SDL 

• Numărul de beneficiari – persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

• Caracterul integrat și complementar al propunerii de proiect cu alte proiecte POR și POCU 

derulate pe teritoriul ZUM (o fișă FEDR/FSE trebuie să fie complementară cu o fișă FSE/ FEDR) 

• În cazul fișelor POR 

o Fișa de proiect se implementează în ZUM Gherla și vizează asigurarea de utilități 

publice 

o Fișa de proiect are documentație tehnico-economică în curs de elaborare sau este 

finalizată 

o Fișa de proiect prevede modernizare spațiilor publice urbane și transformarea acestor 

spații în vederea creării și îmbunătățirii legăturii dintre zona în care trăiește 

comunitatea marginalizată și zona funcțională 

• În cazul fișelor POCU: 

o Fișa de proiect vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării 

o Fișa de proiect vizează o comunitate romă  

• Contribuția proiectului la temele secundare și orizontale solicitate în proiectele cu finanțare 

europeană. 
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Punctajele minime pentru fișele de proiecte POR va fi de 50 de puncte și pentru fișele de proiecte 

POCU va fi de 70 de puncte. 

Grila de verificare aferenta etapei de evaluare tehnico - financiara 

Grila de verificare aferenta etapei de evaluare tehnico – financiara POR 

Nr. 

Crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

total 

maxim  

Puctaj 

maxim per 

criteriu 

1. Capacitatea solicitantului și a partenerilor 20  

 Din descrierea proiectului rezultă experiența specifică 

relevantă pentru implementarea activităților din fișa de 

proiect   5 

 Rolurile solicitantului și al partenerilor sunt exprimate 

clar prin descrierea atribuțiilor și implicării acestora din 

punct de vederea al resurselor umane, materiale și 

financiare  5 

 Solicitantul / Partenerii fac dovada sursei de cofinanțare 

conform cerințelor POR / POCU  5 

 Fișa de proiect are anexate documentele tehnice 

solicitate în apelurile POR/ POCU (Solicitantul poate 

justifica activitățile proiectului prin documente valide 

precum: studii, contracte, proiecte)  5 

2.  Atingerea obiectivelor și corelarea acestora cu rezultatele 

așteptate / măsurile/ indicatorii intervenției 24  

  Activitățile proiectul contribuie la atingerea obiectivelor 

generale ale SDL  4 

 Activitățile proiectul contribuie la atingerea indicatorilor 

specifici măsurilor și intervențiilor SDL  4 

 Metodologia de implementare a activităților este descrisă 

concret și susține atingerea rezultatelor  4 

 Rezultatele sunt corelate cu obiectivele, activitățile și 

indicatorii intervenției  4 

 Sunt descrise concret modalități de transfer a rezultatelor 

proiectului   4 

 Fișa de proiect prezintă clar riscurile estimate și soluțiile 

identificate pentru depășirea acestora  4 
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3. Descrierea categoriilor de grup țintă vizate 15  

 Fișa de proiect include categoriile de grup țintă specifice 

SDL  3 

 Sunt descrise criteriile de identificare și selecție a 

grupului țintă care participă la activitățile proiectului  3 

 Există corelare între nevoile grupului țintă și rezultatele 

proiectului  3 

 Fișa de proiect vizează depășirea indicatorului de grup 

țintă definit în apel  3 

 Fișa de proiect vizează includerea în activități a  

populației de etnie romă/ tinerilor din ZUM/ a femeilor  3 

4. Sustenabilitate  6  

 Fișa de proiect conține modalități concrete de valorificare 

a rezultatelor acesteia după finalizarea proiectului  3 

 Proiectul are impact la nivelul comunității la cel puțin 1 

an după finalizarea proiectului   3 

5. Buget 24  

 Bugetul respectă formatul apelului și toți indicatorii 

acestuia sunt corect calculați și fundamentați  8 

 Bugetul este corelat cu activitățile și rezultatele 

proiectului  8 

 Cheltuielile bugetare sunt corelate cu planul de achiziții  8 

6.  Complementaritatea POR/ POCU 5  

 Fișa de proiect explică complementaritatea FEDR / FSE și 

vice-versa   5 

7.  Principii orizontale 6  

 Fișa de proiect vizează principiul egalității de șanse 

(egalitate de gen/ nediscriminare)  3 

 Fișa de proiect vizează principiul dezvoltării durabile 

(poluatorul plătește/ biodiversitate/ utilizare eficientă a 

resurselor/ atenuarea și adaptarea la schimbările 

climatice/ reziliența la dezastre)  3 

Va rugăm consultați Grila de verificare ETF  POCU anexa 2 la prezentul ghid 
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Criteriile  de  prioritizare  și  selectie  propuse  de  GAL  Plaiuri  Someșene in  functie  de  specificul 

interventiilor din SDL sunt urmatoarele: 

Nr. 

ord

ine 

Intervenție/Apeluri Indicatori Grad minim de realizare 

1. Extinderea și optimizarea 

rețelei de piste de biciclete 

Imbunatatirea imaginii zonei  la 

nivelul locuitorilor municipiului 

5 km pistă 

0,5 %   

2. Amenajare  de  sensuri  unice  și  

parcări  în  preajma  școlilor, 

liceelor, grădinițelor, 

spitalului, clinicii 

Imbunatatirea imaginii zonei  la 

nivelul locuitorilor municipiului 

1 sens unic,  

10 locuri de parcare 

3. Înființare servicii de transport 

public 

Imbunatatirea imaginii zonei  la 

nivelul locuitorilor municipiului 

0,5% 

Scaderea ratei abandonului scolar si 

a ratei de parasire timpurie a scolii in 

randul copiilor si tinerilor din ZUM 

0,5% 

Creșterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zonă 

0,5% 

4. Înstalarea/construcție toalete 

publice 

Creșterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

5. Restaurare și funcționalizarea 

Pieței Centrale/Parcul Mic 

Îmbunătățirea imaginii zonei la 

nivelul locuitorilor municipiului 

1% 

6. Extinderea/modernizarea 

adăpostului pentru animale 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate 

1 

7. Construirea de locuințe sociale 

pe str. Pescarilor 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire;  

 

 

 

360  persoane 
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Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană 

marginalizată 

360 persoane 

 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate;   

 

 

20 persoane 

8. Stimularea  înființării  de  noi  

afaceri  prin  măsuri  integrate  

de 

consiliere/formare/mentorat/

scheme de microgranturi 

Creșterea nivelului de calificare, al 

deprinderilor și abilităților relevante 

pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM;   

 

30 persoane 

Creșterea participării la scheme 

speciale de servicii active de ocupare 

individualizate, din care femei, 

tineri, romi; 

30 persoane 

Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană 

marginalizată 

40 persoane 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

Femei 14 tineri 10 romi 4 

 

9. Înființarea de întreprinderi 

sociale componenta soft 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

12 persoane dintre care 

minim femei 4 persoane, 

tineri 2 persoane, romi 2 

persoane 

Îmbunătățirea imaginii zonei la 

nivelul locuitorilor municipiului 

1% 

10. Schema de minimis

 pentru crearea

 infrastructurii 

întreprinderilor sociale 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

Femei 10 persoane, tineri 

20 persoane, romi 3 

persoane 

11. Programe   de   ucenicie,   

formare   profesională,   

consiliere   și orientare 

vocațională pentru tineri și 

Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană 

marginalizată  

 

160 persoane 

Creșterea nivelului de calificare, al 

deprinderilor și abilităților relevante 

pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM;   

 

160 persoane 
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adulți Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

27 persoane dintre care 

minim femei 10 

persoane, tineri 10 

persoane, romi 2 

persoane 

Creșterea participării la scheme 

speciale de servicii active de ocupare 

individualizate, din care femei, 

tineri, romi; 

160 persoane dintre care 

minim femei 30 

persoane, tineri 30 

persoane, romi 10 

persoane 
Creșterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zonă; 

0,5% 

12. Renovarea, amenajarea și 

dotarea creșei 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate; 

3 persoane 

Creșterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate și 

de beneficii sociale 

10 copii 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

6 persoane dintre care 

minim 6  femei 

Creșterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

13. Construire și dotare centre 

comunitare integrate 

Creșterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate și 

de beneficii sociale 

 

10 persoane 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate; 

5 persoane 
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Creșterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

 

 

 

2% 

14. Operaționalizare centru 

comunitar integrat 

Creșterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

4% 

Imbunătățirea starii de sanitate a 

populatiei 

 

0,9% 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate; 

5 persoane 

Creșterea satisfacției privind relațiile 

în cadrul comunității și a nivelului de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

membri ai comunității, precum și în 

instituții  

 

3% 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

5 persoane dintre care 

minim  femei 3 persoane 

Creșterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate și 

de beneficii sociale 

 

90 persoane 

15. Modernizarea cantinei sociale Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate   

1 

 

16. 

Construire/amenajare/dotare 

unități de învățământ în 

Creșterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zonă 

1% 
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vederea furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, în 

special a celor de tip 

afterschool 

Scăderea ratei abandonului școlar și 

a ratei de părăsire timpurie a școlii în 

rândul copiilor și tinerilor din ZUM 

2% 

Creșterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate și 

de beneficii sociale 

 

80 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate; 

5 persoane 

17. Formarea personalului și 

furnizarea serviciilor de tip 

afterschool, oferirea de 

subvenții, etc. 

Creșterea satisfacției privind relațiile 

în cadrul comunității și a nivelului de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

membri ai comunității, precum și în 

instituții  

 

1% 

Creșterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate și 

de beneficii sociale 

 

60 persoane 

Creșterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

6% 

Scăderea ratei abandonului școlar și 

a ratei de părăsire timpurie a școlii în 

rândul copiilor și tinerilor din ZUM 

2% 

Creșterea nivelului de calificare, al 

deprinderilor și abilităților relevante 

pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM;   

 

4 persoane 

Creșterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zonă 

2,5% 
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Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

4 persoane dintre care 

minim 3  femei 

18. Dotarea spitalului cu aparatură 

de specialitate 

Creșterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

Imbunătățirea starii de sanitate a 

populatiei 

 

0,9% 

19. Frigiderul comunitar Creșterea participării rezidenților la 

activități pentru atingerea unor 

obiective comune  

10 persoane 

Creșterea satisfacției privind relațiile 

în cadrul comunității și a nivelului de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

membri ai comunității, precum și în 

instituții  

 

2% 

Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană 

marginalizată  

 

150 pers 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

2 persoane 

20. Biblioteca de lucruri Creșterea participării rezidenților la 

activități pentru atingerea unor 

obiective comune  

130 persoane 
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Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în rândul 

rezidenților din zona urbană 

marginalizată  

 

150 pers 

Creșterea satisfacției privind relațiile 

în cadrul comunității și a nivelului de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

membri ai comunității, precum și în 

instituții  

 

2% 

Creșterea ocupării în sectorul formal 

în rândul persoanelor din ZUM.   

2 persoane 

 

21. 

Campanie de informare, 

conștientizare și mobilizare în 

domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, 

igienizare a zonei, sanitar, 

legislativ, dezvoltare personală 

etc. cu participarea comunității 

Creșterea participării rezidenților la 

activități pentru atingerea unor 

obiective comune  

360 persoane 

Imbunătățirea conditiilor de locuire 360 persoane 

22. Renovarea și

 amenajarea spațiilor

 destinate

 activităților culturale 

Număr de spații publice renovate 

/refuncționalizate  

1 

23. Construire și promovare brand 

local 

- Îmbunătățirea imaginii zonei la 

nivelul locuitorilor municipiului  

 

1% 

 

În cadrul grilei de verificare tehnico-financiara, la criteriile Atingerea obiectivelor  și  corelarea 

acestora cu rezultatele așteptate/ masurile/  indicatorii interventiei) și  Sustenabilitate, se  va  

tine cont de gradul minim de realizare a indicatorilor SDL, propus de GAL Plaiuri Someșene n 

functie de specificul fiecarei  interventii din SDL. 

Prin anexa 13 la procedura de evaluare si selecție a fișelor de proiect se va decide - repartizarea 

fișelor de proiecte in etapa de evaluare tehnică și  financiara (ETF). 

Desfășurarea etapei ETF 
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Desfășurarea etapei ETF demarează după repartizarea fișelor de proiecte în etapa tehnică și 

financiară. Evaluarea se va realiza de către membrii evaluatori POCU/ POR dupa caz în conformitate 

cu procedura de selectie și ghidul solicitantului, continutul apelului lansat, stabilite de catre GAL 

Plaiuri Someșene pentru toata durata implementarii strategiei. 
Punctajul maxim acordat criteriilor de selectie tehnico - financiare nu trebuie sa depașeasca 100 de 

puncte, in conformitate cu cererea de finantare și Strategia de dezvoltare locala Gherla și cu Ghidul 

solicitantului intocmit de GAL Plaiuri Someșene, precum și cu apelurile lansate. Punctajul minim acordat 

criteriilor de selectie tehnico-financiara nu poate fi mai mic de 50 de puncte conform grilei de evaluare 

pentru proiectele POR și 70 de puncte pentru cele POCU. 

Punctajele acordate pentru fiecare categorie și subcategorie din grila de verificare realizata ca model in 

procedura și se aproba de membri CD ai GAL și vor fi actualizate conform Ghidului Solicitantului aferent 

apelurilor de propuneri de proiecte, intocmit de GAL Plaiuri Someșene. Expertii evaluatori ai GAL vor 

completa grilele aferente etapei ETF pentru fișele de proiecte. Grilele de verificare ETF trebuie sa fie datate și 

sa prezinte numele și semnatura a 2 membri implicati în procesul de evaluare a proiectelor. 

In cadrul grilei de verificare tehnico-financiara, la categoriile Atingerea obiectivelor și corelarea acestora cu 

rezultatele așteptate/ masurile/ indicatorii interventiei și Sustenabilitate se va tine cont de gradul minim de 

realizare a indicatorilor, propuși de GAL Plaiuri Some$ene in functie de specificul fiecarei interventii din SDL. 

In cazul în care exista fișe de proiect care obtin punctaj egal ca urmare a procesului de evaluare și selectie, 

CES poate decide ca modalitate de departajare sa aleaga proiectul care are punctaj mai mare cumulativ la 

doua dintre criteriile de evaluare tehnico-financiara, respectiv: Atingerea obiectivelor și corelarea acestora 

cu rezultatele așteptate/ masurile/ indicatorii interventiei și Sustenabilitate. 

In ceea ce privește  încadrarea fișelor de propuneri de proiecte in bugetul aferent fiecarei interventii, se va 

lua in considerare ca fișele de proiect depuse sa atinga totalitatea indicatorilor de prioritizare la nivelul 

fiecarei interventii. În cazul în care vor exista mai multe fișe de proiecte pe fiecare apel lansat, fișele de 

proiecte care au intrunit punctajul minim și sunt eligibile dar neselectate vor fi introduse pe o lista de 

așteptare in vederea selectarii ulterioare, daca este cazul. 

Dupa incheierea procesului de evaluare și selectie, Comitetul de Selectie va emite un Raport de Selectie 

lntermediar in care vor fii înscrise  proiectele  retrase, neeligibile, eligibile neselectate  și eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele si adresa solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru 

fiecare criteriu de seleqie. Prezenta membrilor CES  este obligatorie la momentul   aprobarii  Rapoartelor  de  

selectie   (intermediar  și  final).  Este  necesara   prezenta reprezentantilor OIR /ADR (dupa caz) în vederea 

emiterii raportului de selectie final. 
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In procesul de evaluare și selectie, GAL Plaiuri Someșene va invita un reprezentant OIR ADR și/ sau OIR POCU 

in functie de tipul interventiei SOL Gherla, aceștia avand calitatea de observatori. 

GAL Plaiuri Someșene va comunica OIR inainte cu 5 zile lucratoare data de incepere a sesiunii de selectie a 

fișelor de proiecte, date specifice referitoare la apelul/rile respective, locatia și adresa. 

Reprezentantii OIR se vor prezenta la sesiunea de evaluare și selectie i vor întocmi un raport de observator, 

in care vor mentiona daca  au fost respectate: criteriile minime de eligibilitate POR/ POCU,procedura de 

selectie și punctajul aferent, prevederile privind conflictul de interese, precum și orice alte probleme/ 

aspecte aparute pe timpul selectiei. Precizarile observatorului vor fi atașate la Raportul de selectie a fișelor 

de proiecte aprobate. 

Dupa verificare și completarea formularului de verificare aferent, reprezentantii OIR vor aviza și vor scrie pe 

raportul de selectie urmatoarele: "Au fost respectate criteriile de eligibilitate și selectie din documentele 

apelului, precum și masurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selectie." Alaturi de semnatura se 

precizeaza In clar numele și calitatea persoanelor avizatoare. În cazul nerespectarii acestor masuri, nu se 

avizeaza respectivul raport de selectie. 

Rapoartele de selectie va fi publicat pe pagina de web a GAL plaiuri someene ivor fi disponibile spre 

consultare la sediul acestuia și la sediul primariei. 

În procesul de selectie vor fi mentionate eel putin urmatoarele elemente: 

• Numele fiecarui solicitant  și denumirea proiectului/proiectelor aferente 

• Sinteza discutiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor (max.1-2 pag.) 

• Data și modul de anuntare a rezultatelor 

• Proiectele incadrate pe lista prioritara 

• Proiectelel ncadrate pe lista  de rezerva (In limita de supracontractare  de 120% din bugetul aferent 

SDL) 

• Numarul total de proiecte primite 

• Numarul proiectelor retrase 

• Numarul proiectelor neeligibile 

• Numarul proiectelor eligibile selectate 

• Numarul proiectelor eligibile neselectate 

• Valoarea fiecarui proiect selectat 

• Numar de contestatii primite imotivele acestora 
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revedeti Anexa 14 la procedura de evaluare si selectie  - Model orientativ de solicitare de clarificari in etapa 

ETF 

revedeti Anexa 15 la procedura de evaluare si selectie  - Raport de selecție a fișelor de proiecte aprobate, cu 

incadrarea in bugetul interventiei 

Anunțarea rezultatului intermediar al procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte 

GAL Plaiuri Someșene va transmite către solicitanți rezultatele selecției. Notificările către solicitanți asupra 

rezultatului selecției vor fi semnate de către reprezentantul legal al GAL Plaiuri Someșene sau de un angajat 

al acestuia, desemnat în acest sens. Notificarea se va transmite în termen de 2 zile lucrătoare, prin email la 

datele de contact menționate în fișa de proiect și va conține motivația selecției / respingerii precum și 

perioada depunerii contestațiilor, dacă este cazul.  

Solicitanții au termen de de 5 zile calendaristice pentru depunerea contestațiilor, la sediul GAL Plaiuri 

Someșene 

Constituirea comisiei de contestații în etapa ETF 

Comisia de solutionare a contestatiilor este compusa din din 3 persoane, respectiv alte persoane fata de cei 

care fac parte din evaluatori. Doua dintre persoane vor apartine sectorului non-public, respectiv din mediul 

privat și societatea civila, cu respectarea regulii de "dublu cvorum". Niciunul dintre tipurile de actori implicati 

nu va detine mai mult de 49% dintre voturi. Membrii comisiei de contestatii vor fi aprobati de CD a GAL și vor 

respecta regulile privind evitarea conflictului de interese, completand aceeșai declaratie  ca   și membrii CES, 

inclusiv cei evaluatori în  vederea optimizarii derularii procesului de evaluare și selectie, membrii evaluatori 

ai GAL Plaiuri Some$ene vor fi instruiti ca evaluatori de proiecte și vor avea diploma autorizata AJPIS de 

Evaluator proiecte, cod COR 241263. 

Soluționarea contestațiilor în etapa ETF 

Contestatiilein etapa ETF vor fi analizate de catre o comisie de solutionare a contestatiilorinfiintata     la 

nivelul GAL care va fi compusa din 3 membri, alte persoane fata de cele care au facut parte din echipa de 

evaluare. La fel ca membrii Comitetului de Evaluare și Selecție și aceștia vor semna declaratia privind 

evitarea conflictului de interese. 

Fișele de proiect vor fi re-analizate doar la capitolele care fac obiectul contestatiilor. Dupa analizarea 

acestora se va elabora un Raport de contestatii care va fi semnat de catre membrii Comisiei și care va fi 

inaintat Comitetului de Selectie. În baza acestuia, Comitetul de selectie, va emite Raportul de selectie final 

care va contine proiectele retrase, ne-eligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, 

numele solicitantilor, iar pentru fișele de proiecte eligibile selectate se va nota și punctajul aferent. Fișele 

declarate eligibile dar neselectate vor constutui lista de rezerva la nivelul apelului respectiv - permitand 
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astfel posibilitatea de supraselectare. Raportul de Selectie final trebuie aprobat de CD al GAL și trebuie sa 

contina precizarea ca anumite fișe de proiect pot fi respinse daca se constata la nivelul CCS restrans aspecte 

referitoare la neindeplinirea cerintelor minime de eligibilitate sauincalcarea unor principii generale de 

selectie în procedura de evaluare și seleqie avizata de CCS restrans. 

Lista finala de solicitanti admiși va fi depusa spre aprobare la Comitetul Comun de selectie AMPOR AMPOCU 

in vederea realizarii selectiei finale și a pre-aprobarii finantarii. 

Reprezentantii OIR/ ADR vor aviza Rapoartele finale de selectie. Alaturi de semnatura se precizeaza in clar 

numele și calitatea persoanelor avizatoare. În cazul nerespectarii acestor masuri, nu se avizeaza respectivul 

raport de selectie. 

La deschiderea liniilor de finantare dedicate POR $i POCU, solicitantii declarati admiși de GAL Gherla vor 

putea depune proiectele cu respectarea ghidurilor AMPOR $i AMPOCU. 

Procesul de evaluare și selectie la nivelul GAL Plaiuri Some$ene se va desfașura in maxim 35 de zile 

calendaristice. 

vezi Anexa 16 din procedura de evaluare si selectie- Raport contesta!ii - Solutionarea contesta!iilor in etapa 

ETF 

vezi Anexa 17 din procedura de evaluare si selectie - Notificarea beneficiarilor rezultatelor etapei ETF 

Revedeți Regulamentul  de organizare și functionare (ROF) a Comitetului de Selectie la nivelul GAL (din 

procedura de evaluare si selectie) 

Verificarea pachetului de fișe de proiecte 

Pachetul fișelor de proiecte selectatein cadrul apelurilor desfaurate de GAL Plaiuri Someșene va fi 

depus la Secretariatul CCS restrans. Depunerea pachetului de fișe de proiecte selectate se va realiza 

trimestrial, pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a ultimii luni calendaristice aferente fiecarui 

trimestru. Verificarea pachetelor propunerilor de fie de proiecte se va realiza periodic, pe masura 

ce acestea sunt depuse, in termen estimativ de 20 de zile lucratoare, in functie de numarul acestora 

și clarificarile solicitate GAL-ului Plaiuri Someșene. 

 

GAL Plaiuri Someene are obligatia de a prezenta odata cu pachetul de fișe de proiecte selectate și o 

copie conforma cu originalul a raportului de selectie final aprobat de Consiliul Director. Depunerea 

la Secretariatul CCS restrans a pachetului de fie de proiecte selectate de GAL este conditionata de 

avizarea apelului de fișe de proiecte, Ghidul Solicitantului și a Raportului de selectie final de catre 

reprezentantii OIR $i sau ADR. 
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În cazul in care CCS restrans pe baza unor criterii obiective (lipsa complementaritatii FEDR/ FSE ori 

nerespectarii eligibilitatii solicitantilor/interventiilor SOL/ activitatilor/ cheltuielilor)  decide 

respingerea pachetului de fișe de proiecte, GAL ii va putea revizui și redepune în termen de maxim 

30 de zile calendaristice. Daca inlocuirea fișelor respinse nu se poate face din lista de rezerva 

(eligibile neselectate) se poate lansa la nivelul GAL un nou apel cu respectarea acelorași etape. 

 

CCS restrans se va reuni cel tarziu in prima saptamana din urmatorul trimestru și va demara 

verificarea și avizarea tuturor pachetelor de fișe de proiecte selectate de GAL Plaiuri Someșene, 

utilizand matricea de corespondenta privind complementaritatea interventiilor subsumate listei 

indicative de interventii pentru care se intentioneaza solicitarea finantarii din POCU/ POR și 

procedurile specifice POCU/ POR. 

 

Actualizarea procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte 

Procedura de evaluare și selectie a propunerilor de proiecte poate forma obiectul unor actualizari 

care se vor realiza in aceleași conditii ca și n cazul elaborarii variantei initiale. Procedura de evaluare 

și  selectie va fii în mod obligatoriu actualizata in vedere corelarii cu urmatoarele documente,  în 

momentul publicarii variantei finale a acestora: 

 

• Ghidul de conditii specifice aferente proiectelor soft - POCU, Axa Prioritara 5 - Dezvoltare 

locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Pl9.vi - Strategii de dezvoltare locala plasate sub 

responsabilitatea comunitatii, OS 5.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie 

sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 

locuitori,cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de 

masuri/ operatiuni integratein contextul mecanismului de DLRC 

• Ghidul de conditii specific aferente proiectelor hard - POR Axa Prioritara 9 - Sprijinirea 

regenerarii economice i sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de 

investitii 9.1- Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) 

• Alte documente oficiale venite din partea Autoritatilor de Management competente. 

  

Orice modificare a procedurii de evaluare și selectie a propunerilor de proiecte va fi supusa 

aprobarii Consiliului Director al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Plaiuri Some$ene. 

Daca pe parcursul derularii procesului de selectie apar modificari procedurale la nivel national (ex: 

categorii de beneficiari, criterii de selectie, intensitatea sprijinului, documente justificative, etc.) 
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acestea vor fi incluse imediatin cadrul procedurilor proprii daca nu afecteaza in sens negativ 

drepturile beneficiarilor și nu se depasesc alocarile financiare totale pe masuri. In cazul 

modificarilor restrictive, acestea se vor putea aplica doarincepand cu sesiunea urmatoare. 

 

Depunerea proiectelor selectate in sistemul informatic 

AMPOR/AMPOCU vor deschide sistemul informatic MySMIS pentru incarcarea proiectelor. Acesta 

se va deschide exclusiv beneficiarilor ale caror proiecte au fost selectate de GAL și au trecut cu 

succes de verificarea CCS. Proiectele POR/POCU selectate de GAL-uri, verificate de CCS și încarcate 

in sistemul informatic MySMIS vor respecta conditiile prevazute in Ghidul specific. 

 

Documentele suport aferente proiectelor selectate (documentatia tehnico-economica) se vor 

depune in MYSMIS odata cu cererea de finantare in cadrul apelului lansat de catre ADR/ OIR aferent 

regiunii unde se implementeaza proiectul. 

De asemenea, autoritatea responsabila vaincarca in MYSMIS, ca si documente suport, inclusiv 

documentele emise in contextul evaluarii și selectiei realizate la  nivelul GAL-urilor (ex. rapoarte 

intermediare   și finale de selectie, rapoarte tehnice, liste de verificare, notificari,etc). 

Cererile de finantare vor fi verificate și contractate conform procedurilor AMPOR/ AMPOCU. 

 

In acest context, înca de la lansarea apelurilor de proiecte la nivelul GAL, potentialii beneficiari vor fi 

informati cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca la momentul depunerii cererilor 

de finantare catre AMPOR și AMPOCU,in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului. 

Conditii generale pentru accesarea fondurilor publicat pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv 

prevederile documentului Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020. 

 

 

Semnarea contractelor de finanțare și procesele de monitorizare și raportare realizate de GAL 

Plaiuri Someșene 

Dupa caștigarea proiectelor dupa semnarea contractelor de finantare, fiecare beneficiar de proiect 

care a depus initial fișa de proiect la GAL Plaiuri Someșene, va avea obligatia de a prezenta rapoarte 

de progres periodice catre GAL. lnformatiile primite de la solicitanti (in calitatea lor de beneficiari ai 

POR/ POCU) vor fi centralizate in fișe de monitorizare. Aceste fișe de monitorizare vor constitui 

livrabile pentru indeplinirea de catre GAL a indicatorilor SDL Gherla și a celor de proiect. 

 

Acord de monitorizare 
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Prin acordul de monitorizare semnat cu solicitantii fișelor de proiecte declarati Caștigatori, in 

conformitate cu raportul de selectie intocmit de CES, aceștia se obliga sa ofere acces și sa transmita 

urmatoare le informatii/ documente catre managerul / coordonatorii POR/ POCU ai GAL Plaiuri 

Someșene: 

 

• Fișa de proiect  încarcata in aplicatia electronica MySmis 

• Contractul de finantare semnat de ambele parti cu AM POR/ POCU, dupa caz 

• lnformatii financiare la solicitare 

• lnformatii procesul de implementare și activitatile desfașurate, la solicitare 

• Locatiile de desfașurare ale activitatii 

• lnformatiile legate de grupul tinta al proiectului și de indicatori 

• Acte aditionale la contractul de finantare 

• Raportarile tehnico-financiare, la solicitare 

• Acces in sediile de desfășurare a proiectului finantat 
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1. Lansarea apelurilor de selectie de proiecte de catre GAL Plaiuri Somesene

2. Depunerea fiselor de proiecte la GAL Plaiuri Somesene

3. Evaluarea si selectia fiselor de proiecte depuse la GAL Plaiuri Somesene

4. Solicitarea clarificarilor  in etapa de evaluare a capacitatii administrative 
(maxim 2 clarificari) daca este cazul

5. Solicitarea clarificarilor  in etapa evaluarea tehnico-financiară (maxim 2 
clarificari), daca este cazul

6. Elaborarea raportului de selectie intermediar de catre reprezentantii OIR

7. Transmiterea de catre GAL Plaiuri Someșene a notificarilor cu privire la 
rezultatul selectiei catre solicitanti

8. Depunerea contestatiilor in termen de 5 zile de la primirea notificarilor de 
catre solicitanti (daca este cazul)

8. DESCRIEREA OBTINERII FINANTARII 
 

Flux procedural obtinere finantare proiect POCU-POR 
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9. Analiza contestatiilor de catre o comisie de 
solutionare a contestatiilor

10. Intocmirea Raportului de contestatii si 
transmiterea lui catre Comitetul de selectie

11. Intocmirea Raportul de selecție final

12. Depunerea listei finale de solicitanți admiși spre 
aprobare la Comitetul Comun de selecție AMPOR 
AMPOCU în vederea realizării selecției finale și a 

pre-aprobării finanțării. 

13. La deschiderea liniilor de finanțare dedicate 
POR și POCU, solicitanții declarați admiși de GAL 
Plaiuri Somesene vor putea depune proiectele cu 

respectarea ghidurilor AMPOR și AMPOCU

14. Intocmirea/obtinerea documentelor/anexelor 
obligatorii solicitate prin Ghidul conditii specifice

15. Incarcarea in mysmis a Cererii de finantare

16. Evaluarea Cererilor de finantare
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17. Solicitarea clarificarilor

18. Afisarea rezultatelor finale

19. Etapa Precontractuala

20. Contractarea proiectelor

21. Implementarea proiectelor

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarul Fisei de Proiect este compus din: 

Fisa de Proiect — un exemplu al fisei de proiect este anexat la prezentul ghid pentru detalierea 

instructiunilor, recomandarilor si clarificarilor privind modul de completare. 

Anexele aferente fisei de proiect completate conform „Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice de 

Accesare a Fondurilor privind Implementarea SDL Gherla in cadrul apelurilor de proiecte POR — 

Axa Prioritard 9 - lansate de Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene - versiunea 

Octombrie 2019" si „Procedurii de Evaluare si Selectie a proiectelor la Asocialia Grupul de Actiune 

Locala Plaiuri Somesene". 
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Procesul de depunere, evaluare si selectie a fișelor de proiecte se va desfasura conform 

„Procedurii de Evaluare si Selectie a proiectelor la Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri 

Somesene" aprobata de catre GAL Gherla si avizata de catre CCS Restrans, inclusiv etapa de 

solutionare a contestatiilor. 

 

Dosarul Fisei de Proiect se depune de catre solicitant in 2 (doua) exemplare pe suport de hartie — 

1 original si o copie si (3) trei exemplare in copie electronica (prin scanare). 

Formatul electronic va contine: Fisa de proiect (FP) insotita de documentatia justificative, Analiza 

de nevoi, Metodologii, Proiectul tehnic (daca este cazul 

 

Limba utilizată in completarea fisei de proiect 

Limba utilizată in completarea fisei de proiect este limba romana.  

 

Completarea si justificarea bugetului fisei de proiect. 

Completarea bugetului fisei de proiect se va face conform prevederilor prezentului document, 

inclusiv a anexelor la aceasta (A se vedea Formularul Fisei de Proiect). 

 

 

Echipa de implementare a proiectului 

Posturile necesare implementarii proiectului vor fi mentionate in Fisa de Proiect iar Managerul de 

Proiect va fi mentionat cu nume prenume alaturi de documentele de eligibilitate ale acestuia, in 

conformitate cu Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 

2014-2020 (cu modificeirile si completeirile ulterioare), sub-sectiunea 73. 
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Anexele la Fisa de Proiect 

Dosarul Fisei de Proiect cuprinde atat anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii in 

anumite situatii specifice (mentionate), cat si anexe facultative/optionale (ex. documentele care 

atesta un anumit grad de maturitate a proiectului). 

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii fisei de proiect, in mod obligatoriu 

sau optional (A se vedea sectiunea 5.4.1), iar altele la depunerea cererii de finantare in MySMIS §i 

in etapa pre-contractuala (sectiunea 5.4.2). In etapa de implementare durabilitate a contractului de 

finantare, vor fi depuse in mod obligatoriu documentele specificate in sectiunea 6.7 din ghid, in caz 

ca acestea nu au fost depuse odata cu cererea de finantare sau in etapa de precontractare. Acestea 

fac parte integranta din cererea de finantare. 

In cazul in care solicitantul considera ca poate explica o anumita situatie si prin alte documente, 

acesta le poate anexa la cererea de finantare, insa acest aspect nu presupune lipsa documentelor 

obligatorii solicitate. 

 

Solicitantul isi depune proiectul la secretariatul GAL Gherla, sub forma Dosarului Fisa de Proiect si a 

documentelor anexa cerute prin „Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor 

privind Implementarea SDL Gherla in cadrul apelurilor de proiecte POR — Axa Prioritarei 9 - lansate 

de Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene - versiunea Octombrie 2019", asa cum este 

precizat in formularul Fisei de proiect (FP) sau de un imputernicit, prin procura legalizata (in 

original) a reprezentantului legal, la GAL Plaiuri Somesene 

Proiectul se depune inaintea datei limita care este stipulata in fiecare apel de selectie. Solicitantul 

se va asigura ca dosarul fisei de proiect (FP) este complet la momentul depunerii. 

 

Dosarele Fiselor de Proiecte (FP) vor fi primite si inregistrate la GAL Plaiuri Somesene de catre 

Secretariatul Tehnic iar Managerul GAL le repartizeaza expertilor evaluatori. 

Expertii evaluatori ai GAL Plaiuri Somesene efectueaza verificarea conformitatii si eligibilitatii 

proiectului, respectand regula celor „4 ochi" (2 evaluatori).  

Acestia verifica existenta si forma fisei de proiect, precum si a anexelor.  

 

Aceasta verificare a conformitatii administrative se realizeaza in maximum 20 de zile astfel: 15 

zile lucratoare de la verificarea criteriilor de depunere (daca sunt solicitate clarificari legate de 

documentatia depusa, acestea vor fi trimise de care Solicitant, in maximum 5 zile lucratoare de la 

data solicitarii venite). 
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Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se desfasoara concomitent, astfel incat 

Solicitantul va fi informat o singura data asupra rezultatului comun al acestor verificari. Notificarea 

se va face in scris de catre GAL, la datele de contact indicate de Solicitant in Fisa de Proiect (FP). 

Urtnatorul pas al evaluarii coma in verificarea tehnica si financiara. Acest tip de verificare se 

realizeaza in maximum 15 zile lucratoare de la verificarea 

Evaluarea proiectelor se va face conform unei Grile de evaluare tehnico financiara, cuprinsa in 

Ghidul Solicitantului elaborat de GAL (anexata prezentului document), in urma careia se va acorda 

un punctaj intre 0 — 100 puncte. 

Ca sa fie acceptat, proiectul trebuie sa obtina minim 50 de puncte   si sa nu primeasca puncte la nici 

unul dintre criteriile sau sub-criteriile din Grila de evaluare tehnico financiara. Si pe parcursul 

acestui proces, i se pot cere clarificari Solicitantului, care are obligatia sä le trimita catre GAL in 

maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii. 

 

Lista cu toate proiectele evaluate, ierarhizata conform punctajului obtinut, va fi publicata pe 

website-ul GAL, iar solicitantii vor fi informati si in scris asupra rezultatului evaluarii, avand 

dreptul de a contesta evaluarea conform procedurilor comunicate de GAL. 

 

Procedura de verificare cuprinde urmatoarele etape: 

• Primirea Fisei; 

• Acceptarea sau neacceptarea Fisei de proiect (FP) pentru verificare; 

• Verificarea fiselor de proiecte neconforme; 

• Verificarea fiselor de proiecte conforme; 

• Verificarea conformitatii Fisei de proiect; 

• Lipsa unor documente; 

• Erori de forma; 

• Verificarea "4 ochi"; 

• Finalizarea verificarii conformitatii; 

• Inregistrarea Fiselor de proiecte (FP); 

• Renuntarea la fisa de proiect; 

• Restituirea fisei de proiect; 

• Arhivarea; 

• Verificarea criteriilor de eligibilitate; 

• Verificarea Fiselor de proiect in vederea evitdrii dublei finantari; 
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• Solicitarea de informatii suplimentare; 

• Verificarea bugetului indicativ; 

• Verificarea rezonabilitatii preturilor; 

• Evaluarea criteriilor de selectie; 

• Finalizarea eligibilitsii si selectiei; 

• Rapoartele de selectie. 

 

Decizia de repartizare a Fiselor de proiect (FP) se face prin decizia comitetului director. Perioada de 

evaluare si selectie a Fiselor de proiecte (FP) va fi de 35 de zile calendaristice, la care se adauga 

perioadele de solutionare a contestatiilor, dacd este cazul, de maxim 10 zile/etapa CAE/ETF.  

 

Pentru etapa de evaluare CAE vor fi alocate evaluarii administrative si a eligibilitatii fiselor de 

proiect un termen de 20 zile, la care se adauga termenul de 10 zile aferent solutionarii 

contestatiilor. Pentru etapa ETF vor fi alocate evaluarii tehnico financiare a fiselor de proiecte un 

termen de 15 zile, la care se adauga termenul de 10 zile aferent solutionarii contestatiilor. 

Comitetul de Evaluare si Selectie, prin expertii evaluatori desemnati de GAL Plaiuri Somesene vor 

verifica conformitatea si eligibilitatea, vor completa fisele pentru conformitate si eligibilitate si, 

daca e necesar, vor realiza si verificarea pe teren, utilizand formularul de verificare pe teren 

aferent. 

 

Criteriile minime de eligibilitate 

Tipul de Fisa de proiect (FP) se incadreaza din punct de vedere al eligibilitatii in interventia si 

interventiile din cadrul SDL lansate in apelul respectiv. 

Fisa de proiect (FP) se implementeaza in aria de acoperire a SDL. Sunt permise si exceptii, insa 

acestea trebuie sa fie temeinic fundamentate in Fisa de proiect (FP). Totodata Fisa de proiect (FP) 

trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor si indicatorilor SDL. 

 

Durata de implementare a Fisei de proiect (FP) nu trebuie sa depaseasca 31 decembrie 2023. 

Activitatile mentionate in Fisa de proiect (FP) trebuie sa se incadreze in categoria activitatilor 

eligibile, conform Ghidului Solicitantului. 

Grupul tinta va fi format din persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala cu domiciliul in 

SDL, cu precadere in ZUM. 
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Indicatorii aferenti Fisei de proiect (FP) contribuie la atingerea tintelor indicatorilor relevanti 

aferenti POCU si POR din cadrul SDL aprobata/modificata. 

Solicitantul/partenerii se incadreaza in tipurile de solicitanti eligibil in conformitate cu Ghidul 

Solicitantului. 

Fisele de proiecte (FP) vor asigura complementaritatea investitiilor hard si soft, inclusiv prin 

intermediul finantarilor din alte surse. 

Valoarea minima/maxima respecta prevederile Ghidului Solicitantului elaborat de GAL. 

 

Cheltuielile mentionate in cadrul fisei de proiect (FP) respecta prevederile Ghidului Solicitantului 

elaborat de GAL. 

 

Contributia proprie a solicitantului/partenerilor respecta prevederile legale mentionate in cadrul 

Ghidului Solicitantului elaborat de GAL. 

 

Expertii Evaluatori pot solicita beneficiarului clarificari referitoare la indeplinirea conditiilor de 

conformitate. eligibilitate si selectie dace este cazul. Nu se vor lua in considerare clarificarile de 

natura sa completeze/modifice datele initiale ale proiectului depus. Clarificarile admise de GAL 

Plaiuri Somesene vor face parte integranta din Fisa de Proiect depusa spre Evaluare si Selectie.  

 

Fisele de verificare trebuie sa fie datate si sa prezinte numele si semnatura celor doi experti din 

cadrul GAL, implicati in procesul de evaluare a proiectelor. 

 

Criterii de Prioritizare si Selectie in etapa ETF 

Criteriile de prioritizare si selectie a Fiselor de proiecte (FP) in cadrul etapei de Evaluare Tehnico 

Financiara (ETF) trebuie sa fie in conformitate cu obiectivele si indicatorii aferenti SDL 

aprobata/modificata. Aceste criterii sunt impartite in doua categorii: 

Criterii Obligatorii de Prioritizare si Selectie a Fiselor de Proiecte (FP) 

Contributia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL; 

Contributia proiectului la atingerea tintelor indicatorilor specifici ai SDL. 

Criterii orientative de Prioritizare si Selectie a Fiselor de Proiecte (FP) 

Numarul persoanelor din grupul tinta care sunt aflate in risc de saracie si excluziune sociala; 

Complementaritatea Fiselor de proiect (FP) in raport cu SDL; 

Fisele de Proiecte (FP) POR mixeaza interventiile din SDL; 
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Criterii de selectie a acestea se regasesc in ANEXA 9 la procedura. Aceste criterii vor ajuta si la 

departajarea Fiselor de proiecte (FP) care obtin punctaj egal ca urmare a procesului de evaluare si 

selectie. 

 

Criterii de Selectie ETF specifice Fiselor de proiecte (FP) POR 

Concordanta cu Strategia de Dezvoltare locala a Municipiului Gherla si alte strategii locale, 

regionale, nationale 

Contributia proiectului la realizarea obiectivelor specifice prioritatilor de investitii din SDL 

(corespondenta cu matricea, anexa a SDL) 

Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului — gradul de implementare a SDL 

Respectarea principiilor pentru dezvoltare durabila, egalitate de sanse, egalitate de gen, 

nediscriminare 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluarii 

Expertii vor acorda punctajul fiecarui proiect eligibil in functie de criteriile de evaluare stabilite in 

Ghidul Solicitantului si in Procedura de Evaluare si Selectie. 

In urma finalizarii evaluarii fiselor de proiecte conforme si eligibile, expertii vor intocmi Raportul 

de Evaluare. 

 

Selectia proiectelor  

Selectia proiectelor se efectueaza de care Comitetul de Evaluare Selectie. Criteriile de evaluare si 

selectie sunt cele detaliate in Ghidul Solicitantului si enuntate in prealabil in cadrul SDL. 

Rezultatele procesului de evaluare si selectie se consemneaza in Raportul de selectie intermediar 

precum si in Raportul de selectie final. 

Acesta va fi semnat de catre toti membrii prezenti ai Comitetului de Evaluare si Selectie 

(reprezentanti legali sau alte persoane mandatate in acest sens de catre respectivele entitati 

juridice, in conformitate cu prevederile statutare), specificandu-se apartenenta la mediul privat sau 

public — cu respectarea precizarilor: 

Cel putin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non¬-public 

Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mutt de 49% din drepturile de vot 

Selectia proiectelor se face aplicand regula de „ dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, 

find necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii evaluatori ai 

comitetului, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila. 
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De asemenea, raportul de selectie va prezenta semnatura reprezentantului autoritatii care 

supervizeaza procesul de selectie. Avizarea Raportului de selectie de catre reprezentantul autoritatii 

contractante reprezinta garantia faptului ca procedura de selectie a proiectelor s-a desfasurat 

corespunzator s-au respectat principiile de selectie din fisa masurii din SDL, precum si conditiile de 

transparenta care trebuiau asigurate de catre GAL. 

Raportul de selectie va fi datat, avizat si de catre Presedintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau 

de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat in acest sens. 

Comitetul de Selectie este format din 5 membri, din care 1 reprezentant al sectorului public, 2 

reprezentanti ai ONG, 1 reprezentant al sectorului privat si un reprezentant al ZUM, validati prin 

hotarare AGA. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selectie se va stabili un membru supleant. 

La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum": pentru validarea voturilor este 

necesara prezenta a cel putin 50% din membrii Comitetului de Evaluare Selectie, din care peste 50% 

sa fie din mediul privat/ societatea civila. 

Fiecare persoana implicata in procesul de evaluare si selectie a fiselor de proiecte de la nivelul 

GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selectie si Evaluare si membrii Comisiei de solutionare a 

contestatiilor) are obligatia de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese si prevederile Cap. 111.2 al 

Procedurii de Evaluare Selectie — "Conflictul de interese si confidentialitatea in ceea ce 

priveste Fisele de Proiecte (FP)": 

Pentru a se evita conflictul de interese, membrii evaluatori vor semna o declaratie privind evitarea 

conflictului de interese (Anexa nr. 7) si o declaralie de confidentialitate (Anexa nr. 6). 

Daca unul dintre membrii evaluatori din Comitetul de Evaluare si Selectie constata ca se afla intr-o 

situatie de conflict de interese in raport cu unul dintre solicitantii proiectelor depuse pentru 

selectie, acesta nu are drept de vot si nu va participa la intcilnirea comitetului respectiv. 

Daca, in urma verificarilor ulterioare realizate de autoritatile contractante se constata ca nu s-au 

respectat regulile de evitare a conflictului de interese, asa cum sunt definite in legislatia in vigoare, 

proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar daca a fost finantat se va proceda la recuperarea 

sumelor conform legislatiei in vigoare. 

Selectia proiectelor se efectueaza de catre Comitetul de Evaluare Selectie (CES). 

Criteriile de selectie vor fi cele enuntate in Procedura de Evaluare si Selectie si vor fi detaliate in 

Ghidul Solicitantului. GAL Plaiuri Somesene va stabili punctajul fiecarui criteriu, astfel Incat 

punctajul maxim pe proiect sa fie 100 de puncte. 

Expertii evaluatori vor intocmi si completa o „Fisa de Verificare a criteriilor de evaluare si 

selectie", care trebuie se cuprinda toate criteriile de selectie prevazute in Ghidul Solicitantului. 
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Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Plaiuri Somesene va publica 

pe pagina sa de internet (www.galplaiurisomesene.ro) Raportul de Selectie Intermediar (afisat, de 

asemenea, la sediul GAL). 

Beneficiarii ai caror proiecte nu au fost selectate pot depune contestatii la secretariatul GAL Plaiuri 

Somesene. Termenul de depunere a contestatiilor este de 5 zile lucratoare de la afisarea 

Raportului Intermediar de Selectie pe pagina web a GAL (www.galplaiurisomesene.ro). 

Contestatiile vor fi solutionate in termen de 10 zile lucratoare de catre Comisia de Solutionare a 

Contestatiilor formata din 5 membri evaluatori, din care 1 reprezentant al sectorului public, 1 

reprezentant al ONG, 2 reprezentanti ai sectorului privat si un reprezentant al ZUM, numita in acest 

scop validata de AGA GAL Plaiuri Somesene, care va avea o componenta diferita fata de cea a 

Comitetului de Evaluare Selectie. Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Solutionare a 

Contestatiilor GAL Plaiuri Somesene va publica raportul de contestatii pe pagina proprie de internet 

(www.galplaiurisomesene.ro). 

Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va publica pe site-ul  GAL Plaiuri Somesene in 

10 zile lucratoare de la depunerea ultimei contestatii. Rezultatele evaluarii finale nu mai pot fi 

contestate. Evaluarea se va face respectand regimul privind conflictul de interese. 

Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC), in baza 

unei proceduri interne elaborate de Aparatul Administrativ si aprobata de Comitetul Director. CSC 

va fi nominalizata de catre AGA GAL Plaiuri Somesene si va contine alti membri decat cei implicati in 

Comitetul de Evaluare si Selectie a carui procedura de selectie este contestata. 

 

Dupa incheierea procesului de evaluare si a etapei de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), 

Comitetul de Evaluare si Selectie va intocmi un Raport Final de Selectie in care vor fi inscrise 

proiectele retrase, cele neeligibile, cele eligibile neselectate si cele eligibile selectate, valoarea 

acestora si numele solicitantilor, cu evidentierea celor selectate in urma solutionarii contestatiilor.  

Raportul Final de Selectie va fi semnat si aprobat de catre toti membrii prezenti ai Comitetul de 

Selectie si publicat pe pagina proprie de web www.galplaiurisomesene.ro, si afisat la sediul GAL 

Plaiuri Somesene in maximum 90 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere. 

Toate verificarile efectuate de catre evaluatorii GAL Plaiuri Somesene vor respecta principiul de 

verificare „4 ochi", respectiv vor fi semnate de calm 2 evaluatori — un evaluator care va completa sj 

un evaluator care va verifica. Toate fisele de verificare vor fi semnate numai de care evaluatorii 

GAL, chiar daca" pentru efectuarea verificarilor acestia au beneficiat de consultanta sau suport 

tehnic extern. 

http://www.galplaiurisomesene.ro/
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Componenta si obligatiile Comitetului de Selectie si Evaluare si a Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor 

Comitetul de Evaluare si Selectie (CES) a fiselor de proiecte reprezinta parteneriatul decizional. 

Comitetul de Evaluare si Selectie (CES) a fiselor de project constituit in cadrul GAL va respecta 

componenta si structura prevazuta in SDL aprobata. La nivelul luarii deciziilor, reprezentantii 

organizatiilor ce provin din mediul privat, societatea civila si persoane fizice relevante au o pondere 

de 78, % conform SDL aprobat si a variantei actualizate a Statutului GAL. 

Comitetul de Evaluare si Selectie a proiectelor este ales de Adunarea Generala". Mandatele 

membrilor evaluatori ai Comitetului de Evaluare si Selectie si ale Comisia de Solutionare a 

Contestatiilor pot fi schimbate sau reconfirmate prin Hotarare AGA GAL Plaiuri Somesene. 

Rapoartele de verificare se intocmesc de catre Managerul de Proiect, care primeste de la Directorul 

de Program lista fiselor de proiecte (FP) verificate sj intocmeste Rapoartele de selectie intermediare 

pentru fiecare masura la care adauga fisele de proiect (FP). Acestea vor fi selectate de catre 

Comitetul de Evaluare si Selectie, stabilit de catre organele de decizie (Adunarea Generala a 

Asociatiilor si Comitetul Director). Comitetul de Evaluare si Selectie este format din 5 membri 

evaluatori ai parteneriatului GAL. La selectia proiectelor, se va aplica regula cvorum", respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesara prezenta a cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% 

sa fie din mediul privat si ONG. Dupa sedinta Comitetul de Evaluare si Selectie, Directorul de 

Program intocmeste Rapoartele de selectie finale pentru fiecare masura. 

Daca unul dintre membrii evaluatori din Comitetul de Evaluare si Selectie constata ca se afla intr-o 

situatie de conflict de interese in raport cu unul dintre solicitantii proiectelor depuse pentru 

selectie, acesta nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv. Conform 

procedurii, pentru a evita conflictul de interese, membrii evaluatori ai Comitetului de Evaluare si 

Selectie vor semna urmatoarele declaratii: 

- Declaratia privind evitarea conflictului de interese — Anexa nr. 7 la procedura; 

- Declaratia de confidentialitate — Anexa nr. 6 la procedura; 

A. Componenta si obligatiile Comitetului de Evaluare si Selectie 

Partene

r 

Functia in Comitetul 

de Evaluare si  

Selectie 

Tip /Observatii 

  Parteneri Publici 22% Reprezentant al sectorului  

public 
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  Parteneri SC 27% Reprezentant al Sectorului  

Privat 
  Parteneri ONG 30% Reprezentant al Societatii  

Civile / ONG 

  Parteneri Persoane fizice 

21% 

Reprezentant al ZUM 

 

Cel putin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non¬-public 

Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot 

Selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, 

find necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii evaluatori ai 

comitetului, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila. 

Contestatiile privind rezultatele evaluarii proiectelor vor fi depuse la sediul GAL in maxim 5 zile 

lucratoare de la postarea pe pagina de internet GAL (www.galplaiurisomesene.ro) a Raportului de 

selectie final. Cele 5 zile lucratoare se calculeaza luand in calcul inclusiv ziva postarii pe pagina de 

internet si la sediul GAL si inclusiv ziua trimiterii contestatiei. Analiza contestatiilor se va face de 

catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile/etapa de evaluare CAE/ETF. 

Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va publica pe site-ul: 

www.galplaiurisomesene.ro in maxim 2 zile lucratoare de la solutionarea ultimei contestatii. 

B. Componenta si obligatiile Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor in cadrul GAL si, totodata, pentru 

efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii vor putea lua parte si 

reprezentanti ai OIR/POR sau chiar programelor. 

Comisia de Solutionare Contestatii este format din 5 membri evaluatori, din care 1 reprezentant al 

sectorului public, 1 reprezentant al ONG, 2 reprezentanti ai sectorului privat si un reprezentant al 

ZUM. Mandatele membrilor evaluatori ai Comisiei de Solutionare Contestatii pot fi schimbate sau 

reconfirmate prin Hotardre AGA GAL Plaiuri Somesene. 

Cel putin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non-¬public 

Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot. 

Selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, 

find necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii evaluatori ai 

comisiei, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea. 
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Dupa aprobarea fiselor de proiecte, va urma procedura incarcarii proiectelor eligibile si cu 

finantare in cadrul aplicatiei mySMIS. 

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid contine modele standard conforme cu 

Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice POR AXA 9 - (ex. declaratia de eligibilitate, declaratia de 

angajament) sau anexe/modele recomandate/orientative. 

Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale, documentatia tehnico-

economica) vor fi scanate, salvate in format PDF, semnate digital si incarcate in MySMIS, la 

completarea proiectului. 

Documentele incarcate in aplicatia MySMIS in completarea proiectului, trebuie sa fie lizibile 

complete. Se recomanda o atentie sporita la scanarea documentelor, in special a celor de 

dimensiuni mari (e.g. plane, schite, tabele etc) sau a celor care necesita o rezolutie adecvata pentru 

a asigura lizibilitatea. 

VERIFICAREA SI CONTRACTAREA PROIECTELOR. Proiectele care se vor depune in cadrul apelului vor 

fi selectate la nivel de propunere de proiect de catre Gruprurile de Actiune Locala printr-o 

procedura de selectie transparenta si echitabila, conform documentului ORIENTARILE PENTRU 

GRUPURILE DE ACTIUNE LOCALA PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 

LOCALA LA NIVELUL ORASELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI, Etapa a III-a mecanismului DLRC. 

cadrul apelurilor specifice, propunerile de proiecte ca§tigatoare find ulterior dezvoltate in proiecte 

mature ce vor fi verificate la nivelul AMPOR §i, ulterior, incarcate in sistemul MY SMIS. 

Proiectele mature, dezvoltate pe baza fiselor de proiecte castigatoare (selectate de catre GAL-uri, in 

cadrul apelurilor corespunzatoare) vor intra intr-un sistem noncompetitiv de verificare contractare 

cu conditia indeplinirii criteriilor de verificare. 

 

Procesul de verificare (inclusiv etapa de vizita la fata locului) si precontractare a cererilor de 

finantare se va desfapra la nivelul Organismului Intermediar. Procedura de contractare a proiectelor 

se va desfasura la nivelul AMPOR conform instructiunilor de contractare ale AMPOR pentru 

proiectele depuse in MYSMIS. 

 

In urma verificarii documentatiilor de contractare, AMPOR isi rezerva dreptul de a retuma 

beneficiarilor proiectele care nu indeplinesc criteriile de verificare, in scopul posibilitatii corectarii 

documentatiei pentru indeplinirea acestor criterii. 
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In cadrul apelurilor de proiecte, prin derogare de la sectiunea 8.2.1, din Ghidul solicitantului -

Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificarile completarile 

ulterioare), expertii evaluatori pot solicita doua solicitari de clarificari privind cererea de finantare, 

termenul de raspuns la aceste clarificari este de 5 zile lucratoare. Termenul de 5 zile lucratoare 

pentru raspunsul la solicitarea de clarificari poate fi prelungit doar in cazuri justificate de solicitant 

si acceptate de OI, pana la 10 zile lucratoare. 

 

Etapa de verificare se poate incheia cu recomandari, daca este cazul, cu conditia ca solicitantul sa 

fie informat in acest sens, iar elementele respective sä fie solutionate in cadrul etapelor urmatoare 

ale procesului, insa nu mai tarziu de expirarea termenului limita de depunere a documentelor 

aferente etapei precontractuale, in caz contrar proiectul find respins. 

Pentru categoriile 1-2 de solicitanti. se poate completa cererea de finantare si anexele acesteia cu 

conditia anexarii la depunerea CF a urmatoarelor documente minimale: documentatia 

tehnico¬economica. declaratiile in nume propriu al solicitantului, documentele privind 

demonstrarea dreptului invocat de solicitant permise de prezentul ghid.  

 

Pot fi depuse documente care au fost emise ulterior cererii de finantare. dar nu mai tarziu de 

termenul maxim de raspuns la ultima solicitare de clarificare pand in etapa de contractare.  

 

Renuntarea la cererea de finantare si restituirea documentatiei 

A se vedea prevederile sub-sectiunii 8.3 din cadrul Ghidului solicitantului - Conditii generale de 

accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020. 

 

Contestatii 

Contestatiile se vor depune in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Conditii generale 

de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, sub-sectiunea 8.4. 

Etapa precontractuala 
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Procedura de contractare a proiectelor se realizeaza in conformitate cu sub-sectiunea 8.5 din 

cadrul Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-

2020,cu modificarile si completarile ulterioare, precizarile cu privire la apelurile necompetitive, la 

care se adauga exceptiile stabilite in prezentul ghid cu privire la termenele de prezentare a unor 

documente, in etapa de implementare. 

In aceasta etapa se vor respecta recomandarile expertilor evaluatori. 

 

Contractarea proiectelor.  

Semnarea cererii de finantare si a documentelor 

Cererile de finantare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnatura electronica 

extinsa, certificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a reprezentantului legal al 

solicitantului/liderului de parteneriat, dupa caz, sau a persoanei imputernicite de catre acesta, daca 

este cazul. 

 

Declaratiile reprezentantului legal al solicitantului certificarea aplicatiei pot fi semnate astfel: 

✓ Olograf de catre reprezentantul legal al solicitantului §i electronic de catre persoana 

imputernicite. 

Pentru certificarea aplicatiei se va avea in vedere Modelul M - Certificarea aplicafiei din Ghidul 

General. 

 

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, declaratiile reprezentantilor legali ai partenerilor 

vor fi semnate olograf de care acestia si se vor transmite sub semnatura electronica extinsa, 

certificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a reprezentantului legal al liderului de 

parteneriat sau a persoanei imputernicite de ate acesta, daca este cazul. 

 

Astfel, documentele anexate la cererea de finantare vor fi incarcate in copie format pdf. sub 

semnatura electronics extinsa certificate a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de 

parteneriat/persoanei imputernicite, dupa caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, 

denumite corespunzator, wor de identificat si lizibile. 

Clauze contractuale generale, aspecte financiare, monitorizarea realizarii activitatilor proiectului, 

modificarea contractului de finantare 
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Modelul standard de contract de finantare utilizat pentru contractarea proiectelor verificate este 

eel prezentat in cadrul Ghidul solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 

2014-2020. 

Cu toate acestea, clauzete specifice aplicabile proiectelor contractate In cadrul prezentelor apeturi 

de proiecte, sunt detaliate in cadrul Anexei - Model de contract Axa 9 la prezentul ghid. 

Etapa de implementare 

Conform prevederilor si termenelor din prezentul document, inclusiv din contractul de finantare, 

beneficiarul din categoriiile 1-2 de solicitanti va trebui sa prezinte: 

 1. Proiectul tehnic, in situatia in care nu a fost depus de solicitant odata cu cererea de 

finantare sau a fost actualizat ulterior. 

Se vor avea in vedere Grilele de analiza a conformitatii proiectului tehnic (Anexe la ghidul specific). 

2. Documente de proprietate aferente dreptului de proprietate publică 

Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica asupra imobilelor, bunuri, retelelor de utilitati 

publice obiect al proiectului sunt prezentate urmatoarele documente, dupd caz: 

in mod obligatoriu (dace documentele finale privind proprietatea publics, de mai jos, nu au fost 

depuse inainte de semnarea contractului de finantare), eel mai tarziu la data emiterii autorizatiei de 

construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maximum 1 an de la data intrArii 

in vigoare a contractului de finantare, se vor anexa extrasul de carte funciara cu inscrierea definitive 

sau alte documente care dovedesc detinerea dreptului de proprietate publicA, respectiv: 

-  inregistrarea imobilelor (teren si cladire) in registre (extras de carte funciara din care 

sä rezulte intabularea, precum Si incheierea), emis cu maximum 30 de zile inaintea 

depunerii, din care sa rezulte existenta dreptului de proprietate si absenta sarcinilor 

incompatibile cu investitia; 

SAU 

 

- In situatia anumitor bunuri, retele de utilitati publice, pentru dovedirea dreptului de 

proprietate publica: Hotararea Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicd, cu completArile si 

modificarile ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al 
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Romaniei, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri 

particulare; 

in situatia in care documentele pentru dovedirea proprietatii publice nu sunt prezentate in aceastA 

etapa, eel mai tarziu la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai 

tarziu de un termen de maximum 1 an de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare, 

contractul de finantare va fi reziliat. 

3. Pentru serviciile sociale, Licenta pentru fiecare serviciu social furnizat  

In termenul maxim de 12 luni de la data plății finale după finalizarea implementării proiectului, este 

obligatorie prezentarea licenţei pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul obiectului 

proiectului. A se vedea şi clauza specifică din contractul de finanțare. 

 

NOTĂ: Implementarea proiectelor depuse in cadrul celor trei apeluri contribuie la implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul POCU 2014- 2020 și la atingerea 

obiectivelor și indicatorilor propuși de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul SDL-uri. 

Ca urmare beneficiarul proiectului va colabora și va raporta indicatorii proiectului către Grupul de 

Acțiune Locală aferent Strategiei de Dezvoltare Locală din care face parte proiectul. (A se vedea 

Anexa 7 - Contract de finanțare.Condiții specifice PI 9.1) 

 

Raportarea în cadrul contractului de finanţare 

(1) Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa 

14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se vor 

solicita în scris de GAL. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat 

informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe 

parcursul derulării;  

(2) Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului 

ataşat în Anexa 14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada post-

implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului post-

implementare; Raportul de durabilitate va prezenta situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de 

rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectului. 

În cadrul mecanismului competitiv, proiectele primite de GAL parcurg mai multe etape în 

procesul de verificare, evaluare şi selecţie şi se desfășoară după depunerea proiectului.   

Principalele etape sunt: 

• etapele de verificare a conformității administrative și a eligibilității, 
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• evaluarea tehnică şi financiară 

• selecția proiectelor. 

Revenind asupra informațiilor deja prezentate important de retinut este faptil că Comitetul de 

Selecție al GAL stabilește punctajul criteriilor de selecție în cadrul măsurilor, pe baza cărora 

propunerilor de proiecte  vor fi implementate în teritoriu, vor fi selectate și propuse spre finanțare 

la POCU, astfel încât punctajul maxim acordat să nu depășească 100 de puncte. GAL lansează pe 

plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afișare la sediul GAL și la sediile partenerilor  și folosind 

mijloacele de informare mass-media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților 

descrise în strategie. Apelul de selecție va conține minimum următoarele informații:  

• Data lansării; 

• Data limită de depunere a proiectelor;Locul și intervalul orar în care se pot depune 

proiectele; 

• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune: 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect; 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect;  

• Modele de Declarații prin care beneficiarii se angajează să raporteze către GAL toate 

plățile aferente proiectului selectat; 

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

propunerii de proiect; 

• Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.  

 

Pentru mai multe informații suplimentare privind procesul de contractare reveți prevederile 

documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 si cele ale Metodologiei de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU. 

În etapa de contractare a proiectelor, Autoritatea de Management isi rezervă dreptul de a semna 

contracte de finanțare pentru proiectele care au fost declarate admise ulterior etapei de verificare. 
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9. DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA FIȘEI DE PROIECT SI A CERERII DE 

FINANTARE 

 

9.1 DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA FIȘEI DE PROIECT SI A CERERII DE 

FINANTARE-POCU 

Anexele la depunerea FIȘEI de PROIECT-POCU 

Anexe  solicitate: 

1. Acordul de parteneriat 

2. Acordul/acordurile de colaborare cu unitatea/unitățile de învățământ 

Alte documente solicitate: 

3. Nota justificativa privind valoarea adăugată a parteneriatului 

4. Procedura selecție parteneri (unde este cazul) 

5. Declarația privind evitarea dublei finanțări 

6. Declarație de angajament 

7. Declarație de eligibilitate 

8. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
operațiunii propuse spre finanțare din FESI 2014-2020 - se va completa de fiecare membru al 

structurii parteneriale 

9. Documente suport pentru dovedirea experienței relevante pentru a îndeplini condiția de 
capacitate operațională/ capacitate tehnică 

10. Documente suport pentru dovedirea experților cheie incluși în echipa de proiect 

 

ANEXE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE-POCU 

Anexe – conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018 

1. Acordul de parteneriat, semnat de solicitant împreună cu partenerii (anexa 5 la Contractul 

de finanțare condiții generale POCU, conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – acest document 

se depune în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat 
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2. Declarație pe propria răspundere privind  asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității măsurilor sprijinite, semnata de solicitant – în cazul în care proiectul se 

implementează în parteneriat, această declarație este semnată de toți membrii parteneriatului 

(model atașat) 

3. Contract de  subvenție (model atașat) – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în 

implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri 

(măsuri de antreprenoriat) 

 

9.2 DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA FIȘEI DE PROIECT SI A CERERII DE 

FINANTARE-POR 

Anexele la depunerea FIȘEI DE PROIECT de finanţare 
Procedura de depunere a fișelor de proiect este competitivă și va fi organizată în sesiuni periodice, în 

conformitate cu calendarul aprobat în cererea de finanțare și pentru fiecare apel aferent celor 23 de 

intervenții.  

Proiectele beneficiarilor din teritoriul GAL vor fi depuse la sediul GAL, unde vor fi înregistrate cu 

numar/data/ora depunerii acestora (de HOTĂRÂT dacă se poate face depunere electronică la o adresă de 

email dedicată).. 

Beneficiarii vor depune fișa de proiect în conformitate cu:  

• Anexa 3 - MODEL FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POR din documentul ORIENTĂRI PENTRU 

GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI; 

Solicitanții eligibili vor completa și depune la GAL Plaiuri Someșene dosarul fișei de proiect care va fi organizat  

în 3 părți: 

A. Opis – Titlul propunerii de proiect, documentele cuprinse în dosarul fișei de proiect și anexe, pe care 

se va lua numărul de înregistrare 

B. Fișa de proiect – completată pe modelul cadru – ANEXE 3  

C. Documene justificative (anexe tehnice și financiare) obligatorii – menționate în fiecare apel de selecție 

în parte  si anume: 

1. Documente statutare ale solicitantului 
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Documentele statutare ale solicitantului, în copie conformă cu originalul, în funcţie de forma de 

constituire: 

• UAT - Hotărârea de constituire a consiliului local al solicitantului 

• Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să 

rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare), 

• Hotărârea Consiliului local de înfiinţare a serviciilor publice de asistenţă socială la nivel judeţean sau 

local, precum şi în cazul parteneriatelor, după caz; 

• Hotărârea Consiliului Local de înfiinţare a compartimentului de asistenţă socială; 

• Hotarare de infiintare a unui serviciu social la nivel de institutie publica locala, dupa caz 

• Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale, 

• Acordul de parteneriat - dacă este cazul, însoțit de Hotărârile de aprobare a proiectului a fiecărui 

partener și de dovada selectării transparente a partenerului. Acordul de parteneriat va conține cel 

puțin informațiile obligatorii stipulate de art 34 alin 4 din Normele metodologice la OUG 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

 

2. Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului 

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa în mod obligatoriu la 

cerere de finanțare o copie a unui document de identificare. 

3. Acreditări  

Certificatul de acreditare al solicitantului/unui membru al parteneriatului, eliberat în baza 

prevederilor Legii nr. 197 / 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, valabil la momentul depunerii cererii de finanțare 

4. Documente de proprietate 

 

Evaluarea și acordarea punctajelor pentru fisele de proiect POR în etapa tehnico-financiară va 

primi punctaj suplimentar fișa de proiect care are  documentație tehnico-economică în curs de 

elaborare sau este finalizată, conform grilei ETF la Procedura de Evaluare și Selecție fișe de 

proiecte specifice pentru GAL Plaiuri Someșene. 
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Dupa aprobarea Fisei de proiect se va trece la etapa urmatoare de obtinere a documentelor, avizelor si 

acreditarilor necesare intocmirii Cererii de finantare care va fi incarcata in Mysmis. 

Anexele la cererea de finanțare POR 
Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite 

situaţii specifice (menţionate), cât şi anexe facultative/opţionale (ex. documentele care atestă un 

anumit grad de maturitate a proiectului).  

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod 

obligatoriu sau opțional (A se vedea secţiunea 5.4.1), iar altele în etapa pre-contractuală (secţiunea 

5.4.2). În etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, vor fi depuse în mod 

obligatoriu documentele specificate în secţiunea 6.7 din ghid, în caz că acestea nu au fost depuse 

odată cu cererea de finanțare sau în etapa de precontractare. Acestea fac parte integrantă din 

cererea de finanțare. 

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, 

acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor 

obligatorii solicitate. 

Anexele la depunerea cererii de finanţare 
Categoriile 1-3 de solicitanți eligibili 

1. Documente statutare ale solicitantului 

Documentele statutare ale solicitantului, în copie conformă cu originalul, în funcţie de forma de 

constituire: 

• UAT - Hotărârea de constituire a consiliului local al solicitantului 

• Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din 

care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare), 

• Hotărârea Consiliului local de înfiinţare a serviciilor publice de asistenţă socială la nivel 

judeţean sau local, precum şi în cazul parteneriatelor, după caz; 

• Hotărârea Consiliului Local de înfiinţare a compartimentului de asistenţă socială; 

• Hotarare de infiintare a unui serviciu social la nivel de institutie publica locala, dupa caz 

• Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale, 
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• Acordul de parteneriat - dacă este cazul, însoțit de Hotărârile de aprobare a proiectului a 

fiecărui partener și de dovada selectării transparente a partenerului. Acordul de parteneriat 

va conține cel puțin informațiile obligatorii stipulate de art 34 alin 4 din Normele 

metodologice la OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 

 

2.  Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului 

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa în mod 

obligatoriu la cerere de finanțare o copie a unui document de identificare. 

3.  Acreditări  

Certificatul de acreditare al solicitantului/unui membru al parteneriatului, eliberat în baza 

prevederilor Legii nr. 197 / 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, valabil la momentul depunerii cererii de finanțare. 

4. Declarație privind neductibilitatea TVA 

Se va utiliza modelul de declaraţie anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la momentul 

contractării, dacă este cazul. 

 

5. Declaratia de eligibilitate 

Se va completat conform Anexei – Declaratia de eligibilitate. 

 

6. Declarația de angajament  

Se va utiliza modelul de declaraţie de angajament anexat la prezentul ghid, care se va actualiza 

la momentul contractării. 
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7. Documente de proprietate 

 

Prin derogare de la prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în 

cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), solicitantul/partenerii trebuie să 

prezinte documentele de mai jos, în termenele maxime specificate, cu privire la drepturile aferente 

obiectivelor de investiție propuse în cadrul proiectului:  

 

7.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilului - obiect al proiectului sunt 

prezentate următoarele documente, după caz: 

 

➢ Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a 

fost demarată la data depunerii cererii de finanţare, precum  şi pentru proiectele, inclusiv 

obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, după caz, iar proiectele 

nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea 

cererii de finanțare 

1. Dreptul de proprietate publică nu este atestat 

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa (minimum) un plan de amplasament vizat 

de OCPI, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, după caz, 

precum şi dovezile privind iniţierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de proprietate 

publică, respectiv: 

1. HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local, aprobat prin respectiva HCL; 

2.  Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu 

maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de 

proprietate publică şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția; Acest document nu se va solicita 

în cazul bunurilor şi reţelelor de utilităţi publice    

3. Dovada transmiterii către consiliul judeţean, a HCL de aprobare/modificare/completare a 

inventarului domeniului public în vederea centralizării; 
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4. Dovada transmiterii de către Consiliul Judeţean/Instituţia Prefectului, către Guvern, a proiectului 

Hotărârii de Guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public  (în 

conformitate cu art. 21 din Legea  nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările și completările ulterioare). 

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în 

cadrul declarației de eligibilitate. 

2. Dreptul de proprietate publică este atestat 

Se vor anexa, pe lângă planul de amplasament vizat de OCPI, următoarele documente: 

✓ Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să 

rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, 

din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu 

investiția; 

SAU 

✓ În situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost 

realizată cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: 

Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 

287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele 

relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare; 

 

 

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în 

cadrul declarației de eligibilitate. 

Ȋn situația în care documentele pentru dovedirea proprietății publice (finale) nu sunt prezentate la 

depunerea cererii de finanțare, solicitantul are obligația să prezinte extrasul/extrasele de carte 

funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică sau, în situaţia anumitor bunuri 

mobile, rețele de utilități publice și în situația în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, 

Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației de 

construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării 

în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. Pe perioada 
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anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar 

AMPOR nu va efectua plăți/rambursări (a se vedea Anexa 3.2.5). 

7.2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor –obiect al proiectului- sunt 

prezentate următoarele documente, după caz: 

➢ Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost 

demarată la data depunerii cererii de finanţare  

1. Dreptul de proprietate privată nu este intabulat 

A.Minimum, la momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa:  

✓ Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 

investiţia în cadrul proiectului; 

✓ Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară cu înscriere 

provizorie), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența 

dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția; 

✓ Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 

constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 

translativ sau declarativ de proprietate, precum: 

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 

donație, schimb, etc; 

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, 

de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc; 

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 

- Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri 

ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte de proprietate 

(dacă este cazul); 

2. Dreptul de proprietate privată este intabulat 

✓ extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii; 
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✓ un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 

investiţia în cadrul proiectului 

➢ Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 

demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare 

- extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii; 

- un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 

investiţia în cadrul proiectului 

B. Ȋn mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa documente aferente 

proprietății private, inclusiv extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă, astfel: 

- extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii; 

- un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 

investiţia în cadrul proiectului 

 

7.3 Pentru dovedirea drepturilor de administrare sunt prezentate următoarele tipuri de documente, 

după caz, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare: 

➢ Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se 

realiza investiţia în cadrul proiectului.  

➢ Pentru dovedirea dreptului de administrare: Hotărârea prin care să se demonstreze că 

solicitantul este administratorul legal al imobilului obiect al investiţiei/proiectului, conform 

prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de 

durabilitate a contractului de finanţare; 

- extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii; 

Pentru dovedirea dreptului de administrare: Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre 

(extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 

de zile înaintea depunerii din care să rezulte existența dreptului de administrare și absența sarcinilor 

incompatibile cu investiția 
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7.4 Pentru dovedirea dreptului de concesiune se va prezenta, în mod obligatoriu, la momentul 

depunerii cererii de finanțare:  

➢ Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul 

proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI. 

➢ Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de concesiune, conform prevederilor 

legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a 

contractului de finanţare; 

Ȋn toate cele patru cazuri, documentele de proprietate/administrare/concesiune vor fi însoțite de un 

Tabel centralizator pentru obiective de investiţie (Model I).  

7.5 În cazul întreprinderilor de economie socială de inserție, se acceptă următoarele drepturi asupra 

imobilului – obiect al proiectului:  

7.5.1 Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun 

autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de 

uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de 

închiriere/locațiune. 

Se vor anexa   

1. Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu 

maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului și absența 

sarcinilor incompatibile cu investiția 

2. Documentele aferente imobilului/locației proiectelui așa cum sunt descrise mai sus și 

3. Documente doveditoare pentru dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, 

dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul 

de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. 

4. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect. Acest document 

poate fi elaborat de solicitant 

5. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării) 

Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun 

procedurii de autorizare a executarii lucrarilor 

7.5.2 Pentru investitii care includ lucrări de construcție care se supun autorizarii, se vor 

anexa: 
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1. Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu 

maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului și absența 

sarcinilor incompatibile cu investiția 

2. Documentele aferente imobilului/locației proiectelui așa cum sunt descrise mai sus 

3. Documente doveditoare pentru dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, 

dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit. 

4. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect. Acest document 

poate fi elaborat de solicitant. 

  

8. Documentația tehnico – economică 

La cererea de finanțare se anexează ultima documentație tehnico-economică, respectiv:  

→ Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz, 

elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008  sau H.G. nr. 

907/2016.  

→ Proiectul tehnic, in cazul in care acesta a fost întocmit și recepționat inainte de depunerea 

cererii de finanțare  

→ Contractul de lucrări și proiectul tehnic pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de 

lucrări a fost demarată după 1 ianuarie 2014,  însă  proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau 

financiar înainte de depunerea  cererii de finanțare. In acest caz se vor depune inclusiv toate 

actele adiţionale la contractul de lucrări, procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor.  

De asemenea, pe lângă documentele de mai sus se vor anexa documentele ce fundamentează 

costurile – vezi și Notă încadrare în standardele de cost - vezi model anexă la prezentul Ghid, expertiză 

tehnică (dacă este cazul), plus certificatul de urbanism/ autorizatie de construire. 

Documentația tehnică și documentația tehnico-economică nu vor fi anexă la contractul de 

finanțare. 

9. Certificatul de urbanism (acolo unde este cazul) și, dacă e cazul, Autorizația de construire  

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele care 

prevăd lucrări de construcţie sau a autorizației de construire (dacă este cazul).  

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii 

autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil 
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la data depunerii cererii de finanţare, în caz contrar cererea de finanţare va fi respinsă ca neconformă 

administrativ. Sigura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de 

urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de construire 

eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate.  

De asemenea, pentru certificatul de urbanism se atașează avizele și acordurile de principiu privind 

asigurarea utilităților/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până 

la data depunerii cererii de finanțare. 

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea  

cererii de finanțare însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările 

nu au fost implementate integral până la depunerea  cererii de finanțare, se va depune doar 

autorizaţia de construire, obținută în baza legislației în vigoare. 

10. Avize/acorduri  

Se vor atașa avizele și acordurile privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri specifice tipului de 

intervenție cerute prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare, 

în cazul depunerii documentaţiei economice faza DALI/SF. 

În cazul în care este depus PT, la cererea de finanţare se vor anexa obligatoriu toate avizele solicitate 

prin certificatul de urbanism.  

Prin excepție, dacă la cererea de finanţare este depusă Autorizaţia de construire valabilă, nu se 

anexează certificatul de urbanism şi avizele cerute prin acestea.  

11. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 

emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi 

modificările ulterioare sau clasare notificarii 

12. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul) 

13. Hotărârea de aprobare a proiectului (dacă este cazul)- numai pentru proiectele de investiții 

pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, în 

cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanațare, 

precum și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanțare. 
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14. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este 

cazul) – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 / HG 907/2016 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 

şi lucrări de intervenţii/legislatiei in vigoare 

Devizul general se va anexa o singură dată la cererea de finanțare. În cazul în care acesta este 

parte la SF/DALI/PT va rămâne doar în cadrul respectivelor documente, făcându-se menţiunea 

respectivă  în cadrul opisului cererii de finanţare.  

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea 

se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de 

finanțare un buget mai detaliat pe cele două tipuri de cheltuieli corelat cu devizul general. 

15. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli 

eligibile /neeligibile (dacă este cazul) 

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele 

două tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), iar informaţiile vor fi corelate cu bugetul proiectului, 

cu precizarea caracteristicilor tehnice minime (tip, capacitate etc). 

16. Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea 

de finanțare (dacă este cazul) 

Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt 

semnate, cu semnătura electronică extinsă, de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al 

solicitantului/liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă 

un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de  reprezentantul legal al 

solicitantului/liderului de parteneriat, iar pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, 

se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de 

clarificări, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări. 

17. Extras din lista de proiecte selectate in  cadrul SDL selectate pentru finanțare 
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18. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model P 

 

 

ANEXE-POR LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 

 

În cadrul prezentului Ghid se aplică anexele și modelele standard din cadrul secțiunii 10 din cadrul 

Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020. 

 

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 

Formularul Cererii de finantare 

Declarația de eligibilitate - model 

Declarația de angajament - model 

Listă de echipamente/lucrări/servicii - model 

Declarația privind nedeductibilitatea TVA - model 

Notă privind încadrarea în standardele de cost - model 

Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare - model 

Anexa Grila de verificare 

Anexa Grila conformitate DALI/SF  

Anexa Grila conformitate PT  

Anexa Conditii specifice. Contract de finanțare  

Anexa Tabel Centralizator numere cadastrale obiective de investitie 

Modelul_O Aviz oportunitate investiţie MEN, precum şi cererea şi chestionarul de obţinere a avizului 

MEN (Modelele M şi N). 

Anexele specifice IMM 

Model P – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
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10. Anexe-POCU 
 

Anexa 1- definitie indicatori POCU 

Anexa 2- Evaluarea Tehnico-financiara POCU 

Anexa 3- Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare 

Anexa 4- Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsablitatii 

Anexa 5- Informatii generale si exemple privind combaterea segregarii 

Anexa 6. Schema de ajutor de minimis 

Anexa 7- Contracte de subventie 


