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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

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). 

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. 

 

APEL de fise de proiect 

POCU/GAL UNIREA FOCȘANI/ 2021/ 5/ 1/ 5.1. 

-varianta detaliata- 

Data publicarii: 19.03.2021 

Numarul de referinta al sesiunii/apelului: POCU/GAL UNIREA FOCȘANI/ 2021/ 5/ 1/ 5.1. 

Sesiunea: Martie 2021 

Tipul apelului: Competitiv cu sesiune limitata de depunere a fiselor de proiecte de 45 de zile calendaristice, cu 

prag de supraselectare ce va fi stabilit de Comitetul de selectie 

Masurile din SDL care se lanseaza: Masura 6, Masura 8, Masura 9, Masura 10, Masura 11, Masura 12, Masura 13 

Interventiile din SDL: Interventia 11, Interventia 16, Interventia 17, Interventia 18, Interventia 19, Interventia 20, 

Interventia 21, Interventia 22 

Data lansarii apelului: 22.03.2021, ora 12:00 

Data limita de depunere a fiselor de proiecte POCU: 06.05.2021, ora 12:00 

Locatia de depunere a fiselor de proiecte: Municipiul Focsani, punctul de lucru GAL, str. Panduri, nr.11 

Intervalul orar de depunere: 09:00-12:00 

Valoarea totala a apelului: 1.800.000 euro 

Valoarea minima a unui proiect:500.000,00 euro 

Date de contact: galunireafocsani@yahoo.com, tel.manager 0741993954, Municipiul Focsani, str.Panduri, nr.11 

 

mailto:galunireafocsani@yahoo.com
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Asociatia Grupul de Actiune Locala Unirea Focsani anunta lansarea primului Apel de selectie Fise de Proiecte 

POCU-sesiunea Martie 2021, pentru perioada 22.03.2021-06.05.2021, in vederea implementarii 

masurilor/interventiilor  din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Focsani. 

Tipul apelului POCU este competitiv cu sesiune limitata de depunere a fiselor de proiect de 45 de zile 

calendaristice, cu prag de supraselectare ce va fi stabilit de Comitetul de Selectie. Sesiunea se va deschide in data 

de 22.03.2021, ora 12:00 si se va inchide in data de 06.05.2021, ora 12:00, la termenul limita de 45 zile 

calendaristice. 

Locatia de depunere a fiselor de proiecte este: Municipiul Focsani, str. Panduri, nr.11. Fisele de proiect se vor 

depune dupa urmatorul calendar/program: 09:00-12:00. 

Apelul de fise de proiect lansat de Asociatia Grupul de Actiune Locala Unirea Focsani, sesiunea Martie 2021, in 

cadrul Axei prioritare 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).; 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; 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, vizeaza lansarea urmatoarelor masuri aferente SDL 

Municipiul Focsani: 

 Masura 6: Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității; 

 Masura 8: Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative 

și sociale; 

 Masura 9: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului 

de acces și de menținere pe piața muncii; 

 Masura 10: Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă pentru populația 

din zonele urbane marginalizate; 

 Masura 11: Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe 

de consiliere, mediere, „școală după școală”; 

 Masura 12: Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor educației pentru sănătate, 

igienei, educației sexuală și planificării familiale; 

 Masura 13: Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale. 

Interventiile ce se lanseaza sunt: 

 Interventia 11: Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și igienizare a zonei și 

implicarea comunității în realizarea acestora; 

 Intervenția 16: Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, 

recreative și sociale; 

 Interventia 17: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de 

acces și de menținere pe piața muncii; 

 Interventia 18: Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă; 

 Interventia 19: Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate persoanelor din comunitățile 

marginalizate; 
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 Interventia 20: Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la creșterea accesului și participării 

în învățământul timpuriu; 

 Interventia 21: Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare 

familială; 

 Interventia 22: Campanii de conștientizare și informare în domeniul combaterii 

discriminării și segregării. 

 

Fisele interventiilor POCU: 

Fișa intervenției 11 - Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și igienizare a 

zonei și implicarea comunității în realizarea acestora 

 

1. Regiune de dezvoltare Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. 
Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE și ZUM SUD 

5. Titlul intervenției Campanii de conștientizare asupra necesității de 
salubrizare și igienizare a zonei și implicarea 
comunității în realizarea acestora 

6. Obiectivul specific SDL la atingerea 
căruia contribuie intervenția 

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban 
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 
calității vieții locuitorilor 

OS6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra 
problemelor existente și promovarea voluntariatului 
pentru rezolvarea acestora 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată 
prin intervenție 

M6. Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu 
implicarea comunității 

8. Justificarea intervenției Blocurile de locuințe sunt insalubre, fiind afectate atât 
spațiile comune din interiorul blocului (holuri, scări, 
subsol), cât și spațiul din imediata apropiere a 
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blocurilor, fiind semnalată mizeria, mirosul neplăcut și 
lipsa pubelelor. De asemenea, blocurile au un aspect 
exterior neîngrijit, datorită lipsei unor lucrări de 
reabilitare. Trebuie remarcat faptul că starea spațiilor 
comune și curățenia acestora, precum și aspectul 
exterior al blocurilor au fost semnalate drept 
principalele probleme de locuire și de către locuitorii 
din zonele urbane funcționale asociate ZUM-urilor, 
deși într-o măsură mai mică. În schimb, problemele 
existente în colectarea gunoiului au fost specificate 
într-un număr mai mare de către locuitorii zonelor 
urbane funcționale, ceea ce conduce la ideea că 
locuitorii ZUM-urilor nu conștientizează atât de 
pregnant deficiențele legate de acest aspect 

9. Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială) 

100 persoane 

20 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimative 150.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către 

beneficiarii de finanțare în cadrul SDL 
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Fișa intervenției 16 - Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, 

culturale, recreative și sociale 

1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. 

Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE 

5. Titlul intervenției Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru 

activități educative, culturale, recreative și sociale 

6. Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban 

din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii 

calității vieții locuitorilor 

OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate. 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

M8. Crearea unui Centru Multifuncțional pentru 

activități educative, culturale, recreative și sociale 
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8. Justificarea intervenției Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUM- 

urilor o reprezintă insuficiența sau absența facilităților 

de petrecere a timpului liber, corelată și cu lipsa de 

siguranță resimțită în spațiul din jurul blocurilor. O 

rezolvare a acestui aspect ar putea conduce inclusiv la 

strângerea legăturilor sociale în interiorul zonei și chiar 

cu locuitorii zonelor învecinate. Centrul 

Multifuncțional va oferi spații special amenajate 

pentru desfășurarea de activități educative, culturale, 

recreative și sociale. Prin atragerea populației din 

ZUM-uri și ZUF-uri, facilitatea va conduce inclusiv la 

creșterea nivelului de educație și cultură, va contribui 

la schimbarea imaginii negative a locuitorilor din ZUM- 

uri și la desegregare. 

În acțiunea de operaționalizare a Centrului 

Multifuncțional vor fi atrași voluntari din ZUM-uri și 

ZUF-uri, care să contribuie la amenajarea facilității, sub 

îndrumarea unor specialiști, această activitate 

desfășurată în comun contribuind, de asemenea, la 

strângerea legăturilor comunitare. 

9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială) 

300 persoane 

60 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 6 luni 

12. Buget estimative 200.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției 

după încheierea perioadei de 

finanțare DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 
GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii 
de finanțare în cadrul SDL 
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Fișa intervenției 17 - Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru 

creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii 

1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. 

Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE și ZUM SUD 

5. Titlul intervenției Organizarea și promovarea de cursuri de 

formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces 

și de menținere pe piața muncii 

6. Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din 

zonele urbane marginalizate prin sprijinirea 

inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de 

muncă și prin îmbunătățirea abilităților și 

competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

M9. Organizarea și promovarea de cursuri de 

formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces 

și de menținere pe piața muncii 

8. Justificarea intervenției Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt 

încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație 

este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri incluse în 

teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei 

situații o consideră nivelul redus de educație al 

adulților și refuzul acestora de a conștientiza 

importanța continuării educației pentru creșterea 

nivelului de calificare. De asemenea, locuitorii se 

consideră marginalizați fie din cauza etniei rome, fie 

din cauza faptului că locuiesc în ZUM-uri. O urmare 

directă a acestui aspect o constituie veniturile mici ale 

locuitorilor, cu efecte negative asupra nivelului de trai, 

resimțite de locuitori prin faptul că reușesc cu greu să 

susțină cheltuielile de întreținere lunară și nu reușesc 

să economisească 
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9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială) 

380 persoane 

76 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimativ 300.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către 

beneficiarii de finanțare în cadrul SDL 

 

Fișa intervenției 18 - Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă 

1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. 

Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE și ZUM SUD 

5. Titlul intervenției Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale 

în zonă 

6. Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din 

zonele urbane marginalizate prin sprijinirea 

inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de 

muncă și prin îmbunătățirea abilităților și 

competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

M10. Diversificarea și creșterea numărului de oferte 

de locuri de muncă pentru populația din zonele urbane 

marginalizate 
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8. Justificarea intervenției Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt 

încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație 

este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri incluse în 

teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei 

situații o consideră oferta redusă de locuri de muncă 

în imediata proximitate, a unei oferte care să fie 

adaptată calificărilor și pregătirii locuitorilor din ZUM. 

O urmare directă a acestui aspect o constituie 

veniturile mici ale locuitorilor, cu efecte negative 

asupra nivelului de trai, resimțite de locuitori prin 

faptul că reușesc cu greu să susțină cheltuielile de 

întreținere lunară și nu reușesc să economisească 

9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială) 

20 persoane 

4 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimativ 300.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către 

beneficiarii de finanțare în cadrul SDL 

 

Fișa intervenției 19 - Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate persoanelor 

din comunitățile marginalizate 

1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. 

Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE și ZUM SUD 

5. Titlul intervenției Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate 

persoanelor din comunitățile marginalizate 
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6. Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din 

zonele urbane marginalizate prin sprijinirea 

inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de 

muncă și prin îmbunătățirea abilităților și 

competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

M10. Diversificarea și creșterea numărului de oferte 

de locuri de muncă pentru populația din zonele urbane 

marginalizate 

8. Justificarea intervenției Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt 

încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație 

este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri incluse în 

teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei 

situații o consideră oferta redusă de locuri de muncă, 

a unei oferte care să fie adaptată calificărilor și 

pregătirii locuitorilor din ZUM. O urmare directă a 

acestui aspect o constituie veniturile mici ale 

locuitorilor, cu efecte negative asupra nivelului de trai, 

resimțite de locuitori prin faptul că reușesc cu greu să 

susțină cheltuielile de întreținere lunară și nu reușesc 

să economisească 

9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială) 

320 persoane 

64 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimativ 200.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către 

beneficiarii de finanțare în cadrul SDL 

 

Fișa intervenției 20 - Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la 

creșterea accesului și participării în învățământul timpuriu 
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1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE și ZUM SUD 

5. Titlul intervenției Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă 

la creșterea accesului și participării în învățământul 

timpuriu 

6. Obiectivul specific SDL la 

atingerea căruia contribuie 

intervenția 

OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor 

din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și 

participării în învățământul primar și secundar 

7. Măsura din Planul de acțiune 

vizată prin intervenție 

M11. Creșterea accesului și participării în învățământul 

primar și secundar prin programe de consiliere, 

mediere, „școală după școală” 

8. Justificarea intervenției Populația din ZUM-uri prezintă un procent ridicat de 

adulți cu un nivel redus de educație, ceea ce conduce 

inclusiv la scăderea oportunității de a obține un loc de 

muncă. Ca urmare, lipsa educației nu este privită de 

persoanele respective drept o problemă, care nu 

conștientizează importanța și beneficiile educației în 

atingerea unui nivel de trai satisfăcător. Lipsurile 

materiale ale familiilor, corelate cu numărul mare de 

copii, conduc la un risc ridicat de abandon școlar. 

9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială) 

100 persoane 

20 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimativ 200.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii 

de finanțare în cadrul SDL 
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Fișa intervenției 21 - Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, 

educație sexuală și planificare familială 

1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM BAHNE și ZUM SUD 

5. Titlul intervenției Campanii de informare: educație pentru sănătate, 

igienă, educație sexuală și planificare familială 

6. Obiectivul specific SDL la 

atingerea căruia contribuie 

intervenția 

OS5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și 

medicale pentru locuitorii ZUM-urilor 

OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate 

7. Măsura din Planul de acțiune 

vizată prin intervenție 

M12. Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra 

beneficiilor educației pentru sănătate, igienei, educației 

sexuală și planificării familiale 

8. Justificarea intervenției Aspectele socio-medicale reprezintă una dintre 

principalele probleme din ZUM-uri. Accesul redus la 

serviciile medicale se datorează în principal numărului 

destul de mare de persoane care nu au carduri de 

sănătate sau care nu sunt înscrise la un medic de familie. 

Această problemă este corelată direct și cu lipsa sau 

insuficiența veniturilor, datorată situației ocupării la 

nivelul populației din ZUM-uri. Lipsa conștientizării 

importanței igienei, educației sexuale și planificării 

familiare agravează situația, efectele fiind insalubritatea 

spațiilor de locuit și din jurul locuințelor, familiile cu un 

număr mare de copii și altele. În plus, problema 

drogurilor este semnalată ca fiind una dintre 

principalele aspecte cu influențe negative asupra 

siguranței copiilor și tinerilor, fiind urmată de cea a 

prostituției. 

9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 
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10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială) 

100 persoane 

20 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimativ 250.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii 

de finanțare în cadrul SDL 

 

Fișa intervenției 22 - Campanii de conștientizare și informare în domeniul

 combaterii discriminării și segregării 

1. Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST 

VRANCEA 

MUNCIPIUL FOCȘANI 

2. Nume GAL Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani 

3. Date de contact GAL B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea 

4. Teritoriul vizat de SDL Teritoriul SDL 

5. Titlul intervenției Campanii de conștientizare și informare în domeniul 

combaterii discriminării și segregării 

6. Obiectivul specific SDL la 

atingerea căruia contribuie 

intervenția 

OS6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra 

problemelor existente și promovarea voluntariatului 

pentru rezolvarea acestora 

OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate 

7. Măsura din Planul de acțiune 

vizată prin intervenție 

M13. Campanii de conștientizare publică pentru 

prevenirea marginalizării sociale 
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8. Justificarea intervenției Locuitorii se consideră marginalizați fie din cauza etniei 

rome, fie din cauza faptului că locuiesc în ZUM-uri. 

Imaginea ZUM-urilor este una negativă, existând o lipsă 

de comunicare și relații cu locuitorii din zona învecinată. 

Deși nu există conflicte grave între locuitorii ZUM și ZUF 

aferent, cetățenii din ZUM-uri sunt marginalizați și 

considerați o sursă generatoare de acte violente și 

comportament neadecvat, inclusiv în ceea ce privește 

copiii. Situația impune aplicarea unor măsuri de 

desegregare, care să implice atât locuitorii din ZUM-uri, 

cât și locuitorii din zonele aflate în proximitate, fiind 

astfel extinse la nivelul întregului teritoriu SDL. 

9. Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată de romi 

10. Grupuri țintă vizate (persoane 

aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială) 

100 persoane 

20 persoane de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 18 luni 

12. Buget estimativ 200.000 EURO 

13. Surse de finanțare POCU (FSE + cofinanțare națională) 

14. Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii 

GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii 

de finanțare în cadrul SDL 

 

 

Suma totala lansata pentru primul apel de depunere de fise de proiecte este de 1.800.000  Euro. 

Suma minima a unei fise de priect este de 500.000, 00 euro. 

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii apelului este cursul inforeuro aferent lunii 

lansarii apelului POCU OS 5.1. 

Alocarea financiară pentru primul apel de fişe de proiect este egală cu suma POCU prevăzută în 

bugetul SDL aprobată, respectiv 1.800.000 Euro. Se vor lansa alte trei apeluri în cazul în care suma nu 

este acoperită din primul apel. 

NOTA: Valorile maxime pentru fiecare interventie in parte sunt cele din Bugetul indicativ SDL aprobat, 

conform Tabel 3, respectiv: 
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Valoarea minimă a unei fişe de proiect este de 500,000.00 Euro. Orice fişă de proiect trebuie să 

cuprindă minim două măsuri integrate la nivel de obiective, ţinte şi indicatori SDL. 

În cadrul acestui apel, valoarile minime și maxime ale proiectelor sunt in conformitate cu Tabelul 3. 

Buget alocat la nivelul categoriilor de ZUM. 

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

fiecărei activități principale 1-6. 
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Rezultate urmarite – indicatori de realizare: 

Indicatorii aferenți proiectului 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. 

Indicatori de rezultat din cadrul SDL Focsani: 

 

 

Indicatori şi ţinte POR/POCU – SDL Focșani 

Indicatori de realizare POCU  

 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care 

beneficiază de servicii integrate: 1420, din care:  

din orașe cu peste 20.000 locuitori: 1420, din care:   
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‐ Roma: 250 

Indicatori de rezultat   

- Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 

dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 380, din care:   

din orașe cu peste 20.000 locuitori: 380, din care:   

‐ Roma: 70 

 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: 200, din care3:   

din orașe cu peste 20.000 locuitori: 200, din care:   

‐ Roma: 35 

 

POR  

Indicatori de realizare  

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

locală: 2771 persoane 

 Numărul de persoane care dobândesc o calificare: 380, reprezintă 52,78% din numărul de persoane 

care beneficiază de măsuri de ocupare (720)  

    Numărul de persoane care au un loc de muncă: 200, reprezintă 27,78% din numărul                  

de persoane care beneficiază de măsuri de ocupare (720). 

                         

Program 

 

Indicatori 

PO Regional 

PO Capital Uman 

Indicator 

Ținta 

minimă 

obligatorie 

 

 

Indicatori 

de 

realizare 

- Persoane care 

trăiesc în zone 

urbane unde s-

au implementat 

strategii 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază de 

 Regiuni mai 

puțin dezvoltate 

– 400 persoane 

* Este 

obligatoriu 

ca minimum 
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integrate de 

dezvoltare 

locală (1S46) 

- Clădiri publice 

sau comerciale 

construite sau 

renovate în 

zonele 

urbane(CO39) 

- Spații deschise 

create sau 

reabilitate în 

zonele 

urbane(CO38) 

servicii integrate1, 

din care: 

 Roma 

 

50% din 

grupul ţintă 

aferent 

acestui 

indicator să 

beneficieze 

de măsuri de 

ocupare 

Servicii2 la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază de 

sprijin, din care: 

o Servicii 

medicale 

o Servicii 

sociale 

o Servicii 

socio-

medicale 

                                                           

1 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:  

 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)  

2Indicatorul 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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Indicatori  

de 

rezultat 

- Populația aflată 

în risc de sărăcie 

şi excluziune 

socială din 

zonele 

marginalizate 

urbane (1S45)– 

se va avea în 

vederea 

scăderea 

numărului 

acestei populații 

- Nota: Acest 

indicator nu face 

obiectul 

monitorizării și 

raportării 

beneficiarului, 

fiind in 

responsabilitatea 

AMPOR. 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care dobândesc o 

calificare, la 

încetarea calității de 

participant, din care:  

o Roma 

50% din 

numărul 

persoanelor 

care 

beneficiază 

de măsuri 

de ocupare 

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, din care:  

o Roma  

25% din 

numărul 

persoanelor 

care 

beneficiază 

de măsuri 

de ocupare 

Servicii la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

funcționale, din 

care:  

70% din 

ţinta 

indicatorului 

de realizare 

Servicii la 

nivelul 

comunităților 

marginalizate 
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o Servicii 

medicale 

o Servicii 

sociale 

o Servicii 

socio-

medicale 

aflate în risc 

de sărăcie şi 

excluziune 

socială care 

beneficiază 

de sprijin 

 

 

Derularea procedurii de depunere a fiselor de proiecte POCU: 

 Apelul va fi lansat in data de 22.03.2021, ora 12:00, prin publicarea pe site-ul 

www.galunireafocsani.ro, prin afisarea la punctul de lucru din Focsani, str. Panduri, nr.11; 

 Fisele de proiecte vor fi depuse de catre beneficiari la punctul de lucru al GAL Unirea Focsani 

din Focsani, str. Panduri, nr. 11, in perioada 22.03.2021-06.05.2021, dupa urmatorul program 

09:00-12:00; 

 Echipa tehnica a GAL Unirea Focsani va primi fisele de proiect depuse in format letric (pe 

suport de hartie) precum si un exemplar in format electronic, pe CD; 

 Se vor utiliza doar formularele de fisa de proiect aferente GAL Unirea Focsani puse la dispozitia 

beneficiarilor pe site-ul www.galunireafocsani.ro; 

 Termenul limita de depunere pentru prima sesiune este 06.05.2021, ora 12:00; 

 Datele de contact la care se pot cere informatii,  clarificari,  pe perioada depunerii fiselor de 

proiecte, sunt: galunireafocsani@yahoo.com, telefon manager 0741993954,  Focsani, str. 

Panduri, nr.11; 

 NOTA: Fisele de proiect, inaintate spre evaluare la GAL Unirea Focsani, trebuie sa se incadreze 

in prioritatile din SDL Municipiul Focsani. Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca 

cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent 

urmatoarelor masuri, pentru care s-a lansat prezentul apel: 

 Masura 6: Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității; 

 Masura 8: Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, 

recreative și sociale; 

 Masura 9: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru 

creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii; 

 Masura 10: Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă pentru 

populația din zonele urbane marginalizate; 

 Masura 11: Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin 

programe de consiliere, mediere, „școală după școală”; 

 Masura 12: Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor educației 

pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale; 

http://www.galunireafocsani.ro/
http://www.galunireafocsani.ro/
mailto:galunireafocsani@yahoo.com
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 Masura 13: Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării 

sociale. 

Apelul de proiecte este competitv, beneficiarii masurilor lansate sunt: 

a) Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau 

subordonate acestora;  

b)  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;  

c)  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; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 

privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare; 

h) Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 

privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) 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; 

j) Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene. 

NOTA: 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, 
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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/ filială/ 

sucursală în UAT-ul vizat de SDL. 

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului 

–Conditii specifice de accesare a fondurilor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

a Municipiului Focsani, pentru fisele de proiect POCU depuse la Asociatia GAL Unirea Focsani – 

Etapa a III a a mecanismului DLRC  - versiunea martie 2021. 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea fiselor de 

proiect vor fi in conformitate cu cerintele masurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu 

Procedura de Evaluare si Selectie si cu Ghidul Solicitantului POCU. 

Pentru completarea cererii de finantare se va utiliza doar modelul din anexa  la ghid, postata pe 

site-ul www.galunireafocsani.ro. 

Selectia proiectelor se va realiza in doua etape, in conformitate cu prevederile Procedurii de 

Evaluare si Selectie avizata de CCS Restrans, etapa 1 – evaluarea CAE si etapa 2 – evaluarea ETF. 

Selectia proiectelor se va face de catre Comitetul de Evaluare si Selectie, validat de AGA GAL 

Unirea Focsani, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie. 

 

 

Anexa 10. Grila de evaluare tehnico-financiară proiect POCU/ POR 

 

Nr crt Criterii/subcriterii de evaluare tehnică și financiară  
 

Punctaj 
minim 

Punctaj 
maxim 
POCU  
 

Punctaj 
maxim 
POR 

 În cazul ambelor tipuri de proiecte POR sau POCU:    

C1 Proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

 20 20 

C1.1 - proiectul se adresează la mai mult de 1500 de 
beneficiari; 

NA 20 20 

C1.2 - proiectul se adresează între 500 și 1499 beneficiari; NA 10 10 

C1.3 - proiectul se adresează la mai puțin de 499 de 
beneficiari. 

NA 5 5 

     

C2 Respectarea principiului dezvoltării locale sub 
responsabilitatea comunității. 

 20 20 

http://www.galunireafocsani.ro/
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C2.1 - Proiectul vizează 2 ZUM-uri NA 20 20 

C2.2 - Proiectul vizează 1 ZUM NA 10 10 

1     

C3 Proiectul FEDR/FSE este/nu este complementar cu un 
proiect FSE/FEDR 

0 10 10 

     

C4 În cazul proiectelor POR:   30 

C4.1 - proiectul se implementează în zone de tip ghetou cu 
blocuri, în zone de tip ghetou din foste colonii de 
muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din 
categoriile de zone marginalizate urbane, conform 
Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc 
mare de segregare rezidențială) 

0  20 

C4.2 - proiectul are documentația tehnico-economica în 
curs de elaborare/finalizare sau este finalizata. 

0  10 

     

C5 În cazul proiectelor POCU:  30  

C5.1 - proiectul vizează ținte mai mari pentru indicatorii 
din domeniul ocupării. 

   

 o indicatori mai mari de 50%. NA 20  

 o pentru indicatori sub 50%. NA 10  

C5.2 - proiectul vizează o comunitate rroma NA 10*  

     

 În cazul ambelor tipuri de proiecte POR sau POCU:  20 20 

C6 Va fi vizată cel puțin o temă secundară:    

C6.1 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor 

   

 o proiecte cu energie verde (panouri soloare 
și voltaice) sau emisii joase de CO2; 

0 5 5 

 o proceduri de utilizare eficientă a energiei 
(termoizolație, utilizarea de becuri cu led, 
utilizarea de echipamente A++ și A+++) 

0 5 5 

 - inovare social (cu explicarea detaliată a 
elementului/ elementelor de inovare socială) 

0 5 5 

 - nediscriminare: proiectul conține acțiuni ce combat 
discriminarea în rândul populației rroma, femeilor, 
bătrânilor, populației dezavantajate socio-
economic. 

0 5 5 

TOTAL   100 100 

 

 

Anexe publicate pe site-ul www.galunireafocsani.ro: 

1. Anexa 1 la GSCS : Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare 

http://www.galunireafocsani.ro/


 
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 
 

 

2. Anexa 2 la GSCS: Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru 

asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite 

3. Anexa 3 la GSCS: Informații generale și exemple privind combaterea segregării 

4. Anexa 4 la GSCS: Schema de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

în comunitățile marginalizate din orașe cu o populație peste 20.000 locuitori” 

5. Anexa 5 la GSCS: Contract de subvenție 

6. Anexa 6 la GSCS: Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare 

7. Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor POR/POCU la Gal Unirea Focșani 

8. GHIDUL SOLICITANTULUI - condiții specifice de accesare a fondurilor privind implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Focșani pentru fișele de proiect POCU depuse la 

Asociaţia GAL Unirea Focșani 

 

 

 

 

 


