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Ce este GHIDUL SOLICITANTULUI?
Care este mecanismul de obținere a finanțării?

Acest document reprezintă un îndrumar pentru deponenții de fișe de proiecte aferente 
intervențiilor vizate de Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla, 

finanțabile prin POR sau POCU, 

depuse la GAL Plaiuri Someșene, 

care urmare lansării apelurilor de selecție de fișe de proiecte.

MEMBRII GAL – calificați în evaluare de proiecte, vor realiza 

EVALUAREA ȘI SELECȚIA FIȘELOR DE PROIECTE CORESPUNZĂTAORE

ȘI VOR TRANSMITE PACHETUL DE FIȘE SELECȚIONATE CĂTRE COMITETUL COMUN DE 
SELECȚIE AMPOR AMPOCU ÎN VEDEREA REALIZĂRII SELECȚIEI FINALE ȘI A PRE-APROBĂRII 

FINANȚĂRII, URMÂND DEPUNEREA UNEI CERERI DE FINANȚARE ȘI CONTRACTAREA



CE  INFORMAȚII CONȚINE DOCUMENTUL?

✓Informații generale cu privire la PROGRAMELE OPERAȚIONALE POR/POCU

✓Temele orizontale/ secundare ale POCU ce trebuiesc vizate de fișele de proiecte ale 
intervențiilor soft finanțabile prin POCU

✓Strategia de Dezvoltare Locală: Aria cuprinsă, Măsuri, Ținte minime de realizare, 
Indicatori specifici de program, valoarea minimă eligibilă și maximă eligibilă, perioada de 
implementare,  perioada de implementare. 

✓Măsurile si intervențiile POR si POCU lansate prin apelurile de selecție de către Gal 
Plaiuri Someșene – 14 MĂSURI

✓Cheltuieli eligibile pentru fișele de proiecte POR/POCU

✓Activități eligibile ale fișelor de proiecte POR/POCU

✓Completarea fiselor de proiecte POR/POCU

✓Mecanismul de obținere a finanțării



Strategia de Dezvoltare Locală

Investițiile finanțabile ale acestei strategii 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

✓să contribuie la atingerea țintelor naționale ale Strategiei Europa 2020

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.



măsuri de tip „soft” care  finanțează prin Axa Prioritară 5 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-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. 

TIPURI DE MĂSURI

măsuri de tip „hard”, prin investiții în infrastructură – care se finanțează prin AXA PRIORITARĂ 9 următoarele domenii:
- Investiții în ZUM pentru INFRASTRUCTURA DE LOCUIRE, pentru mobilitate urbană, utilități de bază la scară mica  
- crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane
- Investiții pentru dezvoltarea INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI COMUNITARE și a INTREPRINDERILOR SOCIALE DE INSERȚIE
- Investiţii în INFRASTRUCTURA DE EDUCAŢIE în ZUM



MĂSURI ȘI INTERVENȚII

I. Masura - Program de creștere a mobilității urbane

I.1 Fisa interventie (1)-. Extinderea și optimizarea rețelei de piste de 

biciclete POR

I.2 Fișa intervenției (2)- Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma

școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii – POR

I.3 Fișa intervenției (3)- Înființare servicii de transport public- Bugetul

local

II. Masura - Imbunatatirea aspectului spatiilor urbane 

II.1 Fișa intervenției (4)- Înstalarea/construcție toalete publice-POR

II.2 Fisa interventiei (5). Restaurare și funcționalizarea Pieței

Centrale/Parcul Mic- Bugetul local

II.3 Fișa intervenției (6).Extinderea/modernizarea adăpostului pentru

animale-POR

III. Masura -Imbunatatirea conditiilor locative 

III.1 Fișa intervenției (7). Construirea de locuințe sociale

pe str. Pescarilor prin POR

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

V. Măsura - Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea

ocupării persoanelor care aparțin grupului țintă.

Tipuri de intervenţii:

V.1. Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft

V.2 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii

intreprinderilor sociale

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

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



MĂSURI ȘI INTERVENȚII

VIII. Măsura - Asigurarea serviciilor sociale, medicale și comunitare integrate

VIII.1 Intervenției 13 POR: Construire și dotare centre comunitare integrate

VIII.2 Intervenției 14 POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat

VIII.3 Intervenției 15 POR: Modernizarea cantinei sociale

IX. Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și a 

eficientizării actului educațional

IX.2 Intervenția 16 POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii
educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool

IX.3 Intervenția (17) POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea de subvenții,

etc.

XII Măsura - Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă
XII.1 Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar,

legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității.

XI. Măsura - Program de inovare

socială
XI.1 Intervenție POCU: Frigiderul

comunitar

XI.2 Intervenție POCU: Biblioteca

de lucruri

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 -POR

XIII Măsura - Conservarea tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate
XIII. 1 Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale

XIV Măsura - Consolidarea imaginii

comunității

XIV.1 Intervenție din buget local: Construire

și promovarea brand local



În cadrul unei măsuri – descrierea unei 
intervenții cuprinde:

Justificarea interventiei:

Durata estimată a intervenției

Calendar lansare

Valoare estimativa

Grup țintă

Rezultat/ Ținte minime

Activitate eligibila

Cheltuieli eligibile

Documente obligatorii



EXEMPLU DE GRUP ȚINTĂ

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)

îndeplinesc următoarele criterii: au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL.

Sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos). 

(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, să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  să facă față unor cheltuieli neprevăzute, 

să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  o săptămână de vacanță departe de casă,  un autoturism,  o 

mașină de spălat, un TV color, 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. 



Masurii 4   Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de 
noi locuri de muncă POCU
Intervenția 9 POCU - Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft

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

✓ Îmbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 1%

Contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 3 al Strategiei de Dezvoltare Locală:

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

EXEMPLU INDICATORI DE ASUMAT

În apelurile de selecție GAL poate stabili o corelație între indicatorii minimi de asumat și valoarea minimă a fișei

Valoarea minimă a unei fișe de proiect POCU 101 000 euro, iar pentru fișe proiect por 30 000 euro



Activitate eligibila - Intervenția 9 POCU - Înființarea de întreprinderi sociale componenta 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-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.



Eligibilitatea cheltuielilor se va consulta capitolul 3.1

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.

23-Cheltuieli salariale cu managerul de proiect

83-Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management

164-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori)

100-Cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

104-Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

106 - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actuali zare aplicații, configurare baze de date, 

70-Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului

159-Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)



MECANISMUL DE OBȚINERE A FINANȚĂRII

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)

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

17. Solicitarea clarificarilor

18. Afisarea rezultatelor finale

19. Etapa Precontractuala

20. Contractarea proiectelor

21. Implementarea proiectelor



VĂ MULTUMIM PENTRU ATENȚIE

GHIDUL SOLICITANTULUI POATE FI DESCARCAT DE PE WEBSITEUL 
www.plaiurisomesene.ro

E-mail : galplaiurisomesene@yahoo.com

Contact: PUȘCAȘ ANDREEA – MANAGER GAL

CUNȚAN NICU SILVIU – ASISTENT MANAGER GAL

CICIOVAN NICOLETA – COORDONATOR POCU

CHINTOAN AURELIA MARIA – COORDONATOR POR

,, Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României"

DATA: 25.11.2019

http://www.plaiurisomesene.ro/
mailto:galplaiurisomesene@yahoo.com

