
 

 

 
 
 

 

  

Proiect cofinanțat din Instrumente Structurale 2014-2020 

ss          

Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216 
Telefon: 0374.968.178 

e-mail: contact@galtargoviste.ro 

Data: 05.02.2021 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse” 
lansează 

 
APELUL DE FIȘE DE PROIECT:  

POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/1/OS5.1 in cadrul AP5/PI 9.vi/OS 
5.1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 

de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC 
 
În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile: 

➢ Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” în 
cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DRLC Masura 4 : Furnizarea de servicii 
specializate pentru stimularea ocuparii Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020; 

o Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității; 

o Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme dediscriminare; 

o Prioritatea de investiții 9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității; 

o Obiectivul  specific  5.1. Reducerea  numărului de  persoane  aflate  în  risc  
de  sărăcie  și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și 
non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele 
cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC. 

➢ Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală 
„Târgoviștea Egalității de Șanse” 

 
Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
Data și ora de începere a depunerii fișelor de proiect: 15.02.2021, orele 08:00 
Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiect: 31.03.2021, orele 16:00 
 
Locația de depunere a fișelor de proiect: Sediul GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse”, 
Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 216, Județul Dâmbovița. 
 
Interval orar privind depunerea fișelor de proiect: 08:00 – 16:00 (luni – vineri). 
 
Ce finanțează apelul: 
Masura din planul de actiune vizata prin interventie:  

✓ Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii. 
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Interventiile: 
✓ Informare și consiliere profesională 
✓ Formare profesională 
✓ Servicii de mediere 
✓ Programe de ucenicie 

 
 
Valoarea apelului:  
În cadrul prezentului apel de fise de proiecte lansat în contextul Axei Prioritare 5/ PI 
9.vi/ OS 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat 
este de 730.000,00 euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională) dedicat exclusiv SDL 
Municipiul Targoviste, reprezentând contravaloarea în lei la cursul Inforeuro aferent lunii 
septembrie 2019 și anume 1 EURO=4,7271 RON 
 
Bugetul alocat in lei: 3.450.783  
 
NB 1! Valoarea minima a asistentei financiare nerambursabile a unei fișe de proiect este 
de 500.000 de euro, iar cea maxima este de 730.000 euro, in cazul aplicarii unui proiect 
care sa includa toate cele 4 submasuri. 
Nu vor fi acceptate fise de proiect cu o valoare a asistentei financiare nerambursabile 
mai mica de 500.000 euro 
 
NB 2! Solicitanții care depun fișa de proiect pe valoarea maximă eligibilă, vor respecta 
urmatoarele plafoane : 

• Pentru activitatile de tip - „Informare și consiliere profesională” – 30.000 euro 

• Pentru activitățile de tip - „Formare profesională” – 500.000 euro 

• Pentru activitățile de tip – „Servicii de mediere” – 50.000 euro 

• Pentru activitățile de tip – „Programe de ucenicie” – 150.000 euro 
 
 
Rezultat așteptat: 

❖ Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC. 

 
Cine poate solicita finanțare: 
 

▪ Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea 
sau subordonate acestora, singure sau în parteneriat cu furnizor de formare 
profesională; 

▪ 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; 
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▪ 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. 

 
Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect, se regăsesc în lista de mai jos și 
pot fi accesate în cadrul site-ului www.galtargoviste.ro : 

Ghidul Solicitantului - - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor 
de fișe de proiect lansate de GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” în cadrul SDL, etapa 
a III-a a mecanismului DRLC Masura 4 : Furnizarea de servicii specializate pentru 
stimularea ocuparii in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 
❖ Anexa 1: Indicatori; 
❖ Anexa 2: Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității; 
❖ Anexa 3: Grila de verificare tehnica si financiara ; 
❖ Anexa 4 : DUCAE Solicitant / Lider; 
❖ Anexa 5: DUCAE Partener ; 
❖ Anexa 6: Acord de parteneriat ; 
❖ Anexa 7: Fisa de proiect POCU; 
❖ Anexa 8: Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare ; 
❖ Anexa 9: Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității 

pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite; 
❖ Anexa 10: Buget. 

 

Informații suplimentare se pot obține la adresele de email contact@galtargoviste.ro / 
proiectdlrc@yahoo.com, respectiv la numărul de telefon 0374.968.178. 

http://www.galtargoviste.ro/
mailto:contact@galtargoviste.ro
mailto:proiectdlrc@yahoo.com
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Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru 
completarea fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe 
care acestea trebuie să le îndeplinească. 
 
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi 
periodic pagina de internet www.galtargoviste.ro, pentru a urmări eventualele modificări 
ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări. 
 

http://www.galtargoviste.ro/

