
 

Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte  

pentru anul 2020 

Sesiunile de depunere de proiecte POR, respectiv POCU aferente Strategiei de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe, la nivel de                  
Asociației GAL Sepsi, vor fi lansate după următorul calendar elaborat anual de Asociație: 
 

Denumire 
GAL Sepsi 

Oraș/muni
cipiu 

Intervenția  Lansare  Data 
limită 

Total sumă, 
lansată pe 
intervenții 

POCU 
(2020+) 

Procent din 
alocarea 

financiară a 
SDL pentru 
interventii 

POCU 

Total sumă 
lansată pe 
intervenții 

POR (2020+) 

Procent din 
alocarea 

financiară a 
SDL rpentru 
interventii 

POR 

  

Asociația Grup 
de Acțiune 
Locală ”Sepsi” 

Sfântu 
Gheorghe 

POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1 
Intervenții integrate în domeniul ocupării, 
educației, acces la servicii, imagine publică, 
comunitate 

23 martie  06 mai  2.125.000,0
0 euro, 
10.045.087,
5 lei 

30.36%   

Asociația Grup 
de Acțiune 
Locală ”Sepsi” 

Sfântu 
Gheorghe 

POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1 
Intervenții integrate în domeniul ocupării, 
educației, acces la servicii, imagine publică, 
comunitate 

2 iunie  23 iulie  Suma 
rămasă 
după primul 
apel 

   

 
 



 

Asociația Grup 
de Acțiune 
Locală ”Sepsi” 

Sfântu 
Gheorghe 

POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS 5.1 
Intervenții integrate în domeniul ocupării, 
educației, acces la servicii, imagine publică, 
comunitate 

24 august  07 
octombri
e 

Suma 
rămasă 
după al 
doilea apel 

   

Asociația Grup 
de Acțiune 
Locală ”Sepsi” 

Sfântu 
Gheorghe 

POR/GALSEPSI/2020/9/01/OS 9.1 
●Amenajări ale spaţiului urban degradat al 

comunităţii defavorizate - modernizare 
străzi / extindere utilități publice 

●Amenajări ale spaţiului urban degradat al 
comunităţii defavorizate  

● Infrastructura de locuire  
● Infrastructura de educaţie  
● Infrastructura de sănătate, servicii sociale  

23 martie  06 mai  - - 4.500.000 
euro, 
21.381.750,0
0 lei 

64,29% 

Asociația 
Grup de 
Acțiune 
Locală 
”Sepsi” 

Sfântu 
Gheorghe 

POR/GALSEPSI/2020/9/01/OS 9.1 
●Amenajări ale spaţiului urban degradat al 

comunităţii defavorizate  - modernizare 
străzi / extindere utilități publice 

●Amenajări ale spaţiului urban degradat al 
comunităţii defavorizate  

● Infrastructura de locuire  
● Infrastructura de educaţie  
● Infrastructura de sănătate, servicii sociale  

2 iunie  23 iulie  - - Suma 
rămasă din 
primul apel 

- 

 
 



 

Asociația Grup 
de Acțiune 
Locală ”Sepsi” 

Sfântu 
Gheorghe 

POR/GALSEPSI/2020/9/01/OS 9.1 
 
●Amenajări ale spaţiului urban degradat al 

comunităţii defavorizate  - modernizare 
străzi / extindere utilități publice 

●Amenajări ale spaţiului urban degradat al 
comunităţii defavorizate  

● Infrastructura de locuire  
● Infrastructura de educaţie  
● Infrastructura de sănătate, servicii sociale  

24 august  07 
octombri
e 

-  Suma 
rămasă după 
al doilea apel 

 

 

 
 


