
 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 

           Data: 17.02.2020 

 
 
 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ 
LANSEAZĂ 

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ/2020/5/1/OS5.1 

 
 
 
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL 
APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ în cadrul SDL - Etapa 
a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020. 
   
Prezentul apel este cu termen limită de depunere  
 

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:  17.02.2020 ora 14:00; 

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 01.04.2020, ora 18:00; 

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ, str. Tudor 

Vladimirescu nr. 39 

Zile și interval orar depunere fișe de proiecte: Luni - Vineri - 14:00 – 18:00 

Bugetul apelului  
La nivel de fișă de proiect, valoare minimă este de 101.000 euro (477.437,10 lei). 
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 2.170.000 euro. 
La nivelul prezentului apel, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 1.844.500 
euro (8.719.135,95 lei), respectiv: 
 
 

Obiectiv specific/ Măsură Tipuri de  intervenții POCU (EUR) 

(FSE +cofinanțare 

națională) 

Obiectiv specific 3 

Modernizarea spațiului urban în vederea îmbunătățirii 

calității vieții în SDL 

Organizare de competiții sportive 

Campanii de informare și educare 

150.000 
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Obiectiv specific 4 

Crearea unui spațiu locativ optim în vederea îmbunătățirii 

mediului de viață în SDL  

Campanii de informare și educare 

50.000   

Obiectiv specific 5 

Identificarea și implementarea unor măsuri suplimentare de 

asigurare a salubrității 

Acțiuni de voluntariat ale membrilor comunității în soluționarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea 

50.000  

Obiectiv specific 7 

Ridicarea gradului de ocupare a persoanelor din ZUM/SDL 

Furnizare măsuri active :Stagii de ucenicie, servicii de 

informare și consiliere, formare profesională, servicii de 

mentorat 

Campanii informare și educare 

459.500  

Obiectiv specific 8 

Asigurarea accesului la servicii educaționale pentru 

persoanele din ZUM și reducerea părăsirii timpurii a școlii 

Organizare programe educaționale 

Campanii de informare și educare 

150.000  

Obiectiv specific 9 

Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, medicale și 

culturale în sprijinul persoanele din ZUM/SDL 

Operaționalizare centru multifuncțional  

Furnizare servicii socio-medicale 

Furnizare servicii sociale și medicale 

885.000  

Obiectiv specific 11 

Eliminarea barierelor care conduc spre marginalizarea și 

discriminarea persoanelor din zonă 

Campanii de informare și educare 

100.000  

TOTAL SDL POCU+alte fonduri (dacă este  cazul) 1.844.500 EURO 

 
 
Ce finanțează apelul: 
Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile: 
- domeniul ocupării forței de muncă  
- domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale  
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- domeniul educației  
- domeniul locuire  
- domeniul combaterii discriminării și a segregării. 
  
Cine poate solicita finanțare: 

➢ Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau 
subordonate acestora; 

➢ Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă și 
furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, privați 
acreditați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind 
aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă, cu modificările si completările ulterioare; 

➢ Furnizori autorizați de formare profesională - autorizați în conformitate cu prevederile 
Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

➢ Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educației și cercetării și al 
ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât 
cele formale, cu modificările și 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 si fundații, cu modificările si 
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 si 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 si 
completările ulterioare; 

➢ Întreprinderi sociale de inserție - persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 
privind economia socială, cu modificările si completările ulterioare; 

➢ Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 
privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

➢ Camere de Comerț și Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații 
autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din 
Legea camerelor de comerț din România nr.335/06.12.2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ 
Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL. 

 
Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 
5.1 
 
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 ALBA IULIA INCLUZIVĂ în cadrul SDL - 
Etapa a III-a a mecanismului DLRC  

- Anexa 1: Fișa de proiect 
- Documente ce însoțesc fișa de proiect: 

- Anexa 1.1 – Acord de parteneriat 
- Anexa 1.2 - Declarația de angajament  

- Anexa 1.3 – Declarație de eligibilitate 
- Anexa 1.4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări 

- Anexa 1.5 – Declarație privind eligibilitatea TVA 
- Anexa 1.6 - Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru 

asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite 

- Anexa 2: Grila de verificare administrativă și a eligibilității fișei de proiect 
- Anexa 3: Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect 
- Anexa 4 - Informații generale și exemple privind combaterea segregării 

- Anexa 5 - Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare - ghidul solicitantului – condiții 
specifice OS 5.1 

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galalbaiulia@gmail.com  
 
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultați periodic pagina 
de internet www.galalbaiulia.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, 
precum și alte comunicări/clarificări.  
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