
APEL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1
pentru realizarea obiectivelor de tip POCU din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Sfântu
Gheorghe  (variantă simplificată)

Obiective:
Obiectivul general al SDL este reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială în trei zone urbane marginalizate (ZUM 1 Őrkő, ZUM 2
Cartierul Ciucului, ZUM 3 Câmpul Frumos), alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea
coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Atingerea obiectivului general al SDL va fi realizată prin obiectivele specifice organizate pe
următoarele sectoare: infrastructură, spații publice urbane, locuire, ocupare, educaţie, acces
la servicii, comunitate şi imagine publică.

Intervenții lansate:

▶ Ocupare: Creșterea gradului de acces și de menținere pe piața muncii prin proiecte
(inclusiv pilot) care vizează furnizarea de servicii într-un mod integrat la nivelul
comunității,  care  include  măsuri  de  consiliere,  ocupare  și  formare  a  forței  de
muncă, inclusiv alfabetizare.

▶ Educație:  Activități  integrate  în  domeniul  educației  privind  sprijinirea  creșterii
accesului și a participării la educație prin: 

○ educație timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar; 
○ prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

▶ Acces  la  servicii:  Activități  de  furnizare  de  servicii  sociale,  medicale,  medico-
sociale, juridice etc.

▶ Imagine publică: Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și
prevenirea și combaterea discriminării.

▶ Comunitate: Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de
parteneriate,  campanii  de  conștientizare  și  vederea  pregătirii  procesului  de
desegregare  și  incluziune  socială  a  persoanelor  aflate  în  risc  de  sărăcie  și-sau
excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate.

Activități eligibile:

▶ Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii,
de exemplu:

■ informare, orientare și consiliere profesională;
■ mediere a locului de muncă;
■ formare profesională și educație continuă a adulților;
■ alte măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv prin

măsuri de acompaniere;



■ evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal;
■ alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.

○ Sub-activitatea 1.1. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
(de ex.,  măsuri  de sprijin  pentru găsirea unui  loc de muncă  -  informare și
consiliere  profesională, medierea muncii,  plasarea pe piața muncii,  formare
profesională,  evaluarea  competențelor  dobândite  în  sistem  non-formal  și
informal etc.)

▶ Activitatea  principală  2  -  Susținerea  antreprenoriatului  în  cadrul  comunității,
inclusiv  a  ocupării  pe  cont  propriu,  care  poate  conține  următoarele  tipuri  de
activități, conform SDL Sfântu Gheorghe.
○ Sub-activitatea 2.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri
sub  forma  unor  servicii  personalizate  de  sprijin,  de  exemplu:  consiliere/
consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială/ sprijin  pentru
elaborarea planului de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri
viabile, suport în înființarea companiei

○ Sub-activitatea  2.2  -  Acordarea  de  micro-granturi  pentru  înființarea  de  noi
afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere, de exemplu oferirea de servicii
de contabilitate primară, servicii financiare, de marketing – proiecte de tip De
minimis.

▶ Activitatea  principală  3  -  Sprijinirea  dezvoltării/  furnizării  de  servicii  sociale/
medicale/  medico-sociale,  inclusiv  în  cadrul  centrelor  comunitare  integrate:
asigurarea serviciilor de bază atât sociale cât și servicii medicale comunitare de
îngrijire de prim nivel  prin crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) ce va
oferi: 

■ servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii, tineri; 
■ servicii de formare, consiliere pentru adulți; 
■ servicii de dezvoltare comunitară; 
■ servicii socio-medicale; 
■ servicii medicale; 
■ Punct de Acces Public la Informații.

▶ Activitatea  principală  4  -  Sprijin  pentru  creșterea  accesului  și  participării  la
educație:
○ Sub-activitatea  4.1.  -  Sprijin  pentru  creşterea  accesului  şi  participării  la

educația timpurie (învățământ antepreșcolar și/ sau învățământ preșcolar) prin
asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de servicii locale și materiale de învățare
pentru  copiii  din  învățământul  antepreșcolar  și  preșcolar,  în  special  pentru
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități (dacă există astfel de
cazuri  la  nivelul  teritoriului  acoperit  de  SDL),  organizarea  programe de  tip
”Grădiniță  de  vară”,  furnizarea  de  servicii  de  informare  și  consiliere  a



părinților, programe de educație parentală, programe de alfabetizare, inclusiv
măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.

○ Sub-activitatea 4.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin:
programe  de  tip  zone  prioritare  de  educație/şcoală  după  şcoală,  în  cadrul
cărora pot fi finanțate acțiuni care vizează reducerea părăsirii timpurii a școlii,
inclusiv prin servicii de informare, consiliere și mentorat destinate elevilor în
risc de părăsire timpurie a școlii, precum și părinților acestora, programe care
promovează  activitățile  extra-curriculare  cu  accent  pe  dobândirea  de
competențe  cheie,  măsuri  care  vizează  desegregarea  școlară,  acțiuni  care
contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de
sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse și materiale
noi  de  învățare  etc.,  furnizarea  unor  programe  specifice  de  promovare  a
regulilor elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copii/tineri roma
și pentru copii/tineri  care sunt cel  mai afectați de sărăcie și au o stare de
sănătate și condiții  de viață precare, campanii  de promovare a desegregării
școlare și combaterii abandonului școlar etc.

○ Sub-activitatea  4.3.  Programe  de  tip  „A  doua  şansă”  -  Sprijin  pentru
implementarea  programelor  integrate  destinate  tinerilor  care  au  abandonat
școala  și  adulților  care  nu  și-au  finalizat  educația  obligatorie,  consiliere  și
programe de educație parentală pentru membrii familiilor copiilor și adulților
care  se  află  în  afara  sistemului  educațional,  acțiuni  și  campanii  de
conștientizare destinate creșterii  ratelor de menținere în sistemul  inițial  de
învățământ  și  pentru  a  asigura  înțelegerea  beneficiilor  pe  care  le  oferă
educația în relație cu oportunitățile de angajare, furnizarea de programe de tip
”A  doua  șansă”  pentru  implementarea  programelor  integrate  dedicate
persoanelor care se întorc în sistemul de educație și formare.

▶ Activitatea principală 5 – Asistență juridică> acordarea de asistență juridică pentru
reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a
drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență, servicii sociale)

▶ Activitatea principală  6 -  Combaterea 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.  În  cazul
comunităților  segregate  sau  a  existenței  unor  servicii  segregate  (precum  cele
educaționale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca scop pregătirea
procesului  de  desegregare  și  integrare  a  grupului  marginalizat  în  societate  (în
special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire).



Solicitanți eligibili:

▶ 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  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;

▶ 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 școlare și Inspectorate Școlare Județene

Tipul apelului: competitiv, de tip POCU

Data lansării apelului: 23.03.2020, ora 9.00

Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 06.05.2020, ora 16.00

Depunerea fișelor de proiecte: 

Dosarele se pot depune personal sau prin poștă până la data şi ora limită anunțate în apelul
de selecție:

Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi

Incubatorul de Afaceri - str. Presei, nr. 4, camera 12, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cod
poștal 520064 (deschis zilnic între orele 9.00 şi 16.00).

Valoarea apelului:

Valoare totală a apelului este 2.125.00,00 euro, respectiv 10.045.087,5 lei
Valoarea totală cuprinde suma de max. 9.567.650,4 lei pentru activitățile principale 1-6 din, 
cu excepția Subactivității 2.2., respectiv suma maximă de 477.437,1 lei pentru Subactivitatea
2.2.

Informații suplimentare: 

Personal: sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe,
cod poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între 
orele 9.00 şi 16.00.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002
www.galsepsi.ro


