
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului 

este de 1.192.922,79 lei din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT, iar 59.646,12 lei 
reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Intervenția 12:

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

Aprilie 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



GAL PLAIURI SOMEȘENE

 Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene are scopul de 

a promova dezvoltarea durabilă a teritoriului Municipiului Gherla, 

prin mobilizarea comunității gherlene.

 Proiectele propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au 

menirea de a genera schimbări de ordin social și economic, 

prin intervenții în zonele urbane marginalizate din teritoriul SDL, 

care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii 

sociale.

 Se dorește punerea în valoare a potențialului de dezvoltare local și 

dezvoltarea economică și socială a comunității.



Strategia de dezvoltare locală
Obiective, măsuri, intervenții

 Strategia de dezvoltare locală are un Obiectiv General, cinci obiective specifice, 14 măsuri, 
23 de intervenții. 

 Trei intervenții sunt din bugetul local, 12 intervenții prin Programul Operațional Regional 
și opt prin Programul Operațional Capital Uman.

 Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locală este reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din Zona Urbană Marginalizată Gherla, alături de 
îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL.

 Zonă Urbană Marginalizată (ZUM) Gherla este format din teritoriul Municipiului Gherla 
și a satelor aparținătoare (Băița, Hășdate și Silivaș), cu 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.



De ce are Gherla nevoie de o creșă

 În acest moment nu există nicio creșă în Gherla.

 Conform Institutului Național de Statistică (INS) la nivelul întregii 

țări există doar 29 de creșe de stat.

 Legea Educației prevede că învățământul preșcolar este între 

vârstele 3-6 ani. 

 În România există concediu de creștere și îngrijire a copilului de la 0 

la 2 ani. Pe lângă aceasta, părintele este stimulat financiar să se 

întoarcă mai repede la serviciu. De la 1 an și jumătate – când de 

obicei părinții se întorc la serviciu – și până la 3 ani este nevoie de 

serviciile unei creșe.



Intervenția 12: 

Renovarea, amenajarea și dotarea creșei

Prin Strategia de Dezvoltare Locală  a Zonei Urbane Marginalizate a Municipiului Gherla 

va fi finanțată Renovarea, amenajarea și dotarea unei creșe 

Intervenția 12 – POR - Renovarea, amenajarea și dotarea creșei are un buget de  140.000 euro.

Intervenția 12 se încadrează în:

• Măsura 7

Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară.

• Obiectivul specific IV

Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază și creșterea calității 

acestor servicii educaționale, medicale și sociale de bază.



Indicatorii de realizare

 Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii 

specializate și de beneficii sociale - 10 copii

 Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din Zona 

Urbanbă Marginalizată - 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)  -

+10%, 1870 persoane.

 Număr de spații publice renovate/refuncționalizate – 1.



Solicitanți eligibili

Pentru proiectele POR, solicitanții pot fi: 

 entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL Gherla, ce pot participa în 

cadrul fișei de proiect ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre entitățile 

eligibile în funcție de specificul intervențiilor.

 Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu definite conform Legii administrației 

Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca 

membru în GAL constituit pentru implementarea SDL.

 Parteneriate între UAT Municipiu, membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014 – 2020 și 

lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare.

 Furnizori publici și privați de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, cu o 

vechime de cel puțin un an înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de 

servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, 

agrement și sport.

 ATENȚIE! Solicitanții fișei de proiect POR trebuie să dețină sediu social/ punct de 

lucru/ filială/ sucursală în Gherla.



Tipuri de regiuni Cofinanțare UE

Cofinanțare națională

Cofinanțare

proprie

(beneficiar)

Cofinanțare

publică

(buget de

stat)

Regiuni mai puțin

dezvoltate
95% 2% 3%

. 

Contribuția minimă a Solicitantului POR



Material realizat de Aurelia Chintoan

Coordonator proiecte POR

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


