
 

  

  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 
Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din 
oraşe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul 
mecanismului DLRC 
Titlul proiectului: SPRIJIN PENTRU FUNCTIONAREA GAL URBAN TURDA ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII SDL TURDA 
Nr. POCU/390/5/1/123728 

 
CALENDAR ACTUALIZAT LANSARE APELURI DE PROIECTE PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investiţii 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii 
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma si 
non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de 

măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

 

Denumire GAL Municipiul Intervenția  
Sumă lansată  

anul 2021(euro) 
mai –iunie 

Total sumă  (euro) lansată 
pe intervenții POCU (2021) 

Mai-iunie  

Procent din alocarea 
financiară a SDL pentru 

intervenții POCU 

Asociația GAL 
URBAN 
TURDA 

 

TURDA 
 

M6 Pachet integrat pentru creșterea șanselor de acces pe piața muncii 
M6B Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de 

muncă 
M6C Acordarea de subvenții pentru angajatori care angajează personae din 

zona defavorizată 
M6D Realizarea unui parteneriat cu AJOFM/ONG – uri pentru calificarea forței 

de muncă. 
M6E Servicii educaționale pentru adulți 
M6F Servicii personalizate de ocupare 

1479800 1479800 

 
 
 
 
 
 
 
 

26,26% 

Măsura 3 (Servicii de întărire a comunității)- Implicarea comunității ca factori 
mobilizatori de salubrizare, program de educare privind păstrarea curățeniei 

58800 58800 

Măsura 4 - (Construire / reabilitare locuințe sociale)- Program de consiliere și 
regulament de ordine interioară de recompense și sancțiuni 

9800 9800 

Măsura 5- (Realizare infrastructură sanitară și educare)- Realizare campanii de 
informare și conștientizare 

49000 49000 

Măsura 7 - (Dezvoltarea infrastructurii educaționale) - Costuri operaționale 68600 68600 

Măsura 8 - Servicii pentru copii în situații de vulnerabilitate - Costuri 98000 98000 



 

  

  

operaționale 

Măsura 9 - Asigurarea securității și nediscriminării populației în zona 
defavorizată- Acțiuni ale poliției locale de informare și control privind 

prostituția și cerșetoria, campanii pentru securizarea zonei, campanii de 
promovare a nediscriminării 

19600 19600 

Măsura 10 - (Parteneriat cu mass-media pentru proiecte și campanii anti-
discriminare)- Realizarea unui parteneriat cu mass-media, diseminarea 

activității GAL privind proiectele dezvoltate și organizarea de campanii anti-
discriminare 

9800 9800 

Total  1793400 EURO 1793400 EURO 26,26% 

 
Director executiv GAL URBAN TURDA 
Bertia Sabina Andreea 
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