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Data 08.09.2020 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ UNIREA FOCȘANI 

LANSEAZĂ  

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE NR.1 POR/GAL UNIREA FOCȘANI/2020/9/1/OS 9.1 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR 

DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL UNIREA FOCSANI în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului 

DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

REGIONAL 2014-2020. 

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban 

Prioritate de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii. 

Obiectivul specific 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, 

prin măsuri integrate. 

 

Prezentul apel este cu termen limită de depunere 

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 01.10.2020, ora 12:00; 

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 14.11.2020, ora 12:00; 

Locația de depunere a fișelor de proiecte: punctul de lucru al GAL Unirea Focșani, din str. Panduri nr. 

11,  Municipiul Focșani, jud Vrancea 

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 12:00 

 

Bugetul apelului: 

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro. 

La nivel de fișă de proiect, valoare maximă aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.700.000 euro. 

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 4.850.000 euro. 

Valoarea totală a apelului este de 4.850.000 euro, respectiv:  

Tip interventie Alocare financiara maxima(euro) 
POR-Reabilitarea și modernizarea locuințelor 
sociale din str. Revoluției nr. 16 si 17 
amenajarea unor spatii de agrement 

1700000 

POR-Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Creșei nr. 1 

400000 

POR-Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr. 1 

600000 
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POR-Reabilitarea, modernizarea si echiparea 
infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr. 10 

400000 

POR-Reabilitarea, modernizarea si echiparea 
infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr. 13 

400000 

POR-Crearea unui Centru Multifuncțional pentru 
activități educative, culturale, recreative și 
sociale  
 

1350000 

 

Lista  măsurilor propuse pentru rezolvarea problemelor din ZUM-uri: 

Nr crt Măsură 

1.  Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea 
instalațiilor comune 

2.  Reabilitarea și modernizarea blocurilor care 
conțin locuințe sociale, amenajare spații 
agrement adiacente 

3.  Reabilitarea și extinderea iluminatului public în 
ZUM uri 

4.  Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate 
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între 
blocuri 

5.  Amenajarea de parcări rezidențiale 

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

7.  Amenajarea de locuri de joacă pentru 
copii/spații verzi 

8.  Crearea unui Centru Multifuncțional pentru 
activități educative, culturale, recreative și 
sociale 

9.  Organizarea și promovarea de cursuri de 
formare/calificare pentru creșterea nivelului de 
acces și de menținere pe piața muncii 

10.  Dezvoltarea de oferte de formare profesională 
continuă care să corespundă cerințelor de pe 
piața forței de muncă 

11.  Campanii de conștientizare publică pentru 
prevenirea marginalizării sociale 

12.  Parteneriat cu mass-media pentru informarea 
asupra măsurilor care sunt applicate 
în ZUM-uri 

13.  Diversificarea și creșterea numărului de oferte 
de locuri de muncă pentru populația din zonele 
urbane marginalizate 

14.  Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
infrastructurii educaționale 

15.  Campanii de conștientizare a beneficiilor 
educației în vederea creșterii accesului 
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și participării la educația timpurie și reducerea 
părăsirii timpurii a școli 

16.  Creșterea accesului și participării în 
învățământul primar și secundar prin 
programe de consiliere, mediere, „școală după 
școală” 

17.  Campanii de conștientizare a beneficiilor 
educației pe tot parcursul vieții 

18.  Înființarea unor centre multifuncționale de 
sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile 

19.  Crearea unor rețele de sprijin pentru 
persoanele asistate prin promovarea și 
dezvoltarea voluntariatului 

20.  Facilitarea accesului persoanelor în situații de 
risc la servicii de informare și consiliere 

21.  Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra 
beneficiilor educației pentru sănătate, igienei, 
educației sexuală și planificării familiale 

22.  Implementarea unui sistem de supraveghere 
video în ZUM Bahne 

23.  Realizarea de campanii ale Poliției pentru 
securizarea zonei, prin care să fie ridicat nivelul 
de siguranță perceput de populația din ZUM-uri. 

 

Ce finanțează apelul:  

➢ investiţii în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale  

➢ investiţii în infrastructura de servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea 

centrelor comunitare integrate;  

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

învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe);  

 

Rezultate așteptate: 

• condiții decente de locuire; 

• servicii medico-sociale de calitate; 

• un învățământ de calitate; 

• ocupare forței de muncă; 

• utilități de bază; 

• servicii social-cultural-recreaționale, sportive etc.; 

• un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat etc.  
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Cine poate solicita finanțare: 

a) Unități Administrativ-Teritoriale Focșani - ca membru în Grupul de Acțiune Locală Unirea 

Focșani; 

b)  Parteneriate între UAT Focșani - membru în Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani din 

cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori de servicii 

sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiți  în care se vor 

furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-

sociale);  

c)  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;  

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, 

Prioritatea de investiții 9.1  

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm 

rugămintea de a accesa lista de mai jos:  

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL 

APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL UNIREA FOCSANI în cadrul SDL - Etapa a III-

a a mecanismului DLRC  

- Anexa 1 – Formularul Fișei de proiect  

- Anexa 2 – Declarația de eligibilitate  

- Anexa 3 – Declarația de angajament  

- Anexa 4 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

- Anexa 5 - Grila de verificare CAE/ETF 

- Extras din lista de proiecte/propuneri de proiecte selectate de GAL UNIREA FOCSANI in 

conformitate cu Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor 

subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din 

POCU și din POR impreuna cu lista de interventii complementare din POCU 2014-2020 

 

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de galunireafocsani@yahoo.com.  

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina 

de internet www.galunireafocsani.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor 

specifice, precum și alte comunicări / clarificări. 

 


