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Data:  Octombrie 2021 

 
ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA 

LANSEAZĂ 
APELUL DE FIȘE DE PROIECTE nr.  POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1 

 

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

Data și ora de începere a depunerii de fișelor de proiecte:         02.11.2021, ora 09:00; 

Data și ora de închidere a depunerii de fișelor de proiecte:         17.12.2021, ora 14:00 

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul social Asociația GAL URBAN TURDA, din str. Ștefan Cel Mare , nr. 38 , 

Municipiul Turda , jud Cluj 

Interval orar depunere fișelor de proiecte: 9.00-14.00 

 
Bugetul apelului  

- Pentru apelul POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1 (doar regiunile mai puțin dezvoltate), valoarea minimă 
aferentă cheltuielilor eligibile este de 101.000 euro. 

- La nivelul apelului  , alocarea financiara totala, conform SDL Turda este de 1.793.400  euro, respectiv 8.477.581 lei 
repartizată pe fișele de intervenții astfel: 

 

Tip investiție 
Alocare financiară 

maximă (euro) 

Implicarea comunității ca factori mobilizatori de salubrizare, program de educare privind 

păstrarea curățeniei  
58.800  

Program de consiliere și regulament de ordine interioară de recompense și sancțiuni  9800 

Realizare campanii de informare și conștientizare 49.000 

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 persoane 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  

1.479.800 

Costuri operaționale (laborator școală profesională) 68.600 

Costuri operaționale ( Centrul social pentru copii aflați în situații de vulnerabilitate) 98.000 

Acțiuni ale poliției locale de informare și control privind prostituția și cerșetoria , 

campanii pentru securizarea zonei, campanii de promovare a nediscriminării  

19.600 

Parteneriate cu reprezentanții mass-media pentru proiecte de dezvoltare și campanii anti-
discriminare – Realizare parteneriat cu mass-media , diseminarea activității GAL  prin proiecte 
dezvoltate , organizare de campanii anti-discriminare 

9.800  

Total 1.793.400 euro 
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Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii apelurilor este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2019 

(data lansării apelului POCU OS 5.1), adica 1 euro = 4,7271 ron 

Ce finanțează apelul: 
Cererile de finanțare trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile:   

• domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea 
antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;   

• domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație - a doua șansă şi reducerea 
părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;   

• domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă (acolo unde 
este cazul);   

• domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în 
domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea 
și consolidarea de parteneriate.   
 

Activitățile eligibile sunt următoarele:   

• Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

• Activitatea principală 2 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu   

• Activitatea principală 3 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate   

• Activitatea 4 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

• Activitatea 5 – Asistență juridică 

• Activitatea principală 6 - Combaterea 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 şi furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi 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;   
• 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;   
• 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;   
• 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;   
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• 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;   
• Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia 
socială, cu modificările și completările ulterioare;   
• Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;   
• 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;   
• Unități scolare și inspectorate scolare județene” conform prevederilor Ordinului 2488/28.11.2019 
 
 
Notă: Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ 

Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.  - Unitati scolare si inspectorate scolare 

judetene. 

ATENȚIE! Solicitanții /Partenerii care depun Fișe de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de lucru/ 

filială/sucursală în Municipiul Turda 

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 URBAN TURDA,  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC cu  
următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 

1. Anexa 1 Model Fisa de proiect POCU 

2. Anexa 2 Model Buget Fisa de proiect POCU 

3. Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) – pentru 

solicitant, lider 

4. Anexa 3-  Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) – pentru 

partener 

5. Anexa 9 - Declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitatii OS 5.1 

6. Anexa 5 – Contract de finanțare – Acord de parteneriat 

7. Anexa  21 Fise de interventii APEL POCU 5.1 

8. Anexa 5 Grila evaluare CAE p 

9. Anexa 7 Grila evaluare ETF p 

10. Anexa 6 Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii OS 5.1 

11. Anexa 8 Grila de verificare tehnica si financiara OS 5.1 

12. Anexa 4 Definitiile indicatorilor OS 5.1 

13. Anexa 10 Informatii generale  si exemple privind combaterea segregarii OS 5.1 

14. Anexa 11 Model Contract de subventie 

15. Anexa 12 Ordin 1.581 din 2 sep 2019 
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Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galurbanturda2021@gmail.com  
Persoană de contact : Manager GAL – Bertia Andreea Sabina, Tel/fax 0264.313119  
 
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultați periodic pagina de internet 
https://galturda.ro/  pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări / 
clarificări.  
 
 
Elaborat ,        
Manager GAL 
BERTIA ANDREEA SABINA 
 
 
Avizat, 
Reprezentant legal  

Cristian-Octavian MATEI 
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