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

           
Data:  

 
 

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:  19.06.2020 ora 16:00; 

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 23.07. 2020, ora 18:00; 

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

Vladimirescu nr. 39 

Interval orar depunere fișe de proiecte: De luni până vineri în intervalul orar 16:00 – 18:00 

Bugetul apelului  
 
La nivel de fișă de proiect, valoare minimă este de 101.000 euro, , respectiv 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 
250.000 euro (1.181.775 lei), respectiv: 
 
 

Obiectiv specific/ Măsură Tipuri de  

intervenții 

D
u
ra

tă
 

(a
n
i)

 

POCU (EUR) 
(FSE+ cofinanțare 
națională) 

Obiectiv specific 6 

Stimularea antreprenoriala pentru crearea de noi 

activitati economice si noi locuri de munca în SDL  
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Măsură 

Facilitarea deschiderii unor 

afaceri in domenii cerute pe 

piața muncii si legate de 

meseriile tradiționale 

Înființarea și 

funcționarea 

întreprinderilor sociale 

de inserție 

 

250.000,00 
 

TOTAL SDL POCU + alte fonduri (dacă este  cazul) 

 

250.000,00 

 
 
Ce finanțează apelul: 
Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile: 
- promovarea antreprenoriatului social 
- facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă  
  
Cine poate solicita finanțare: 

➢ Autorităţi publice locale şi unităţi cu personalitate juridică aflate în coordonarea 
sau subordonate acestora; 

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

➢ Furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii; 
➢ Asociaţii şi fundaţii - persoane juridice de drept privat constituite conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu 
modificările si completările ulterioare; 

➢ Organizaţii sindicale (sindicate, federaţii sindicale, confederaţii 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; 

➢ Organizaţii patronale (patronate, federaţii patronale, confederaţii 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; 

➢ Întreprinderilor sociale de insertie - 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 societăţile, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

➢ Camere de Comerţ şi Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizaţii 
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; 
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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 – Declaratie de eligibilitate 
Anexa 1.4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări 
Anexa 1.5 – Declaratie privind eligibilitatea TVA 
Anexa 1.6 - Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru 

asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite 
Anexa 1.7 – Bugetul fișei de proiect 
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 
Anexa 6: Schema de ajutor de minimis 
Anexa 7: Contract de subvenție 

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 consultaţi 
periodic pagina de internet www.galalbaiulia.ro pentru a urmări eventualele modificări 
ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.  
 

Manager proiect 
Rodica Elvira ANDRONESC 

mailto:galalbaiulia@gmail.co
http://www.galalbaiulia.ro/

