
APEL  DE  FIȘE  DE  PROIECTE  POR/GAL  SEPSI/2020/9/01/OS9.1
pentru realizarea obiectivelor de tip POR din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Sfântu
Gheorghe (varianta 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:

 I1  -  Amenajări  ale  spaţiului  urban  degradat  al  comunităţii  defavorizate  -
modernizare străzi și extindere utilități publice

 I2 - Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate
 I3 - Infrastructura de locuire
 I4 - Infrastructura de educaţie
 I5 - Infrastructura de sănătate, servicii sociale

Activități eligibile:

I1  - Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate - modernizare străzi și
extindere utilități publice: 

 crearea/reabilitarea/modernizarea  spaţiilor  publice  urbane  –  străzi
nemodernizate: Construirea minim 812 m de infrastructură stradală (ZUM 1 Őrkő);

 reabilitarea/modernizarea  utilităţilor  publice  apă-canalizare:  Construirea  minim
812 m de infrastructură rețea apă-canalizare (ZUM 1 Őrkő).

I2 - Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate:
 reabilitarea/modernizarea  zone  verzi  neamenajate,  terenuri  abandonate,  zone

pietonale şi comerciale: teren de sport (ZUM 1);
 construirea  de  spații  urbane  de  recreere  și  petrecere  a  timpului  liber  pentru

comunitate, dar și pentru restul orașului: teren de joacă (ZUM 1, 3).
I3 - Infrastructura de locuire: 

 Construire/reabilitare/modernizare locuinţe sociale



o Construirea de locuințe sociale (50 bucăți) în vederea asigurării accesului la
locuire  adecvată  pentru  persoanele  care  în  prezent  trăiesc  în  locuințe
deteriorate/improvizate (ZUM 1); 

o Reabilitarea şi modernizarea locuințelor aflate în proprietate publică (32
bucăți)  în  vederea  asigurării  accesului  la  o  locuire  adecvată  pentru
persoanele care în prezent trăiesc în imobile cu infrastructură deteriorată
care afectează sănătatea în (ZUM 3).

o Intervenții  în  domeniul  îmbunătățirii  condițiilor  de  locuit:  activități  de
îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă. 

I4 - Infrastructura de educaţie:
 Construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe,

grădiniţe,  şcoli):  Îmbunătățirea infrastructurii  şi  a  serviciilor  de educație  ante-
preșcolară şi preșcolară - construire grădiniță (ZUM 1).

I5 - Infrastructura de sănătate, servicii sociale:
 Reabilitarea / modernizarea centrelor comunitare integrate medico – sociale:

o Reabilitare  clădiri  pentru  a  deveni  centre  comunitare  multifuncționale
(ZUM 2, 3);

o Construire centru comunitar multifuncțional (ZUM 1);

o Construire infrastructură sanitară cu toalete şi dușuri cu apă caldă şi rece în
zona locuințelor deteriorate, improvizate, neracordate la utilități publice
(ZUM  1),  respectiv  asigurarea  de  acces  a  persoanelor  la  infrastructură
igienico-sanitară mobilă. 

Solicitanți eligibili:

 Unități  Administrativ  Teritoriale  Municipiu  -  ca  membre  în  Grupul  de  Acțiune
Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare

 Parteneriate între UAT Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul
Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și
privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime
în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele
investiții  în  care  se  vor  furniza  servicii  sociale  (obligatoriu  în  cazul  centrelor
comunitare integrate - CCI medico-sociale)

 Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare,
cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative,
culturale, agrement și sport

Tipul apelului: competitiv, de tip POR



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).

Valoare totală a apelului: 4.500.000,00 euro, respectiv 21.381.750,00 lei.

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


