
 

 
 
 
 
 

Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216 
Telefon: 0374968178 

E-mail: contact@galtargoviste.ro 

 

Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții” prin 
Programul Operational Regional 2014 - 2020 

Corrigendum nr. 1  

privind modificarea 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 DLRC, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Director nr. 1 din 24.01.2020 

 

 Avand in vedere: 

• Notificarea finala privind rezultatul verificarii solicitarii de modificare a SDL 
GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” nr. 62568 din 23.08.2021 a 
Secretariatului CCM SDL; 

• 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 DLRC, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Director nr. 1 din 24.01.2020; 

 

Asociatia GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” emite prezentul Corrigendum: 

2.2.2. Măsurile și intervențiile lansate in cadrul apelurilor de fise de proiecte 
Asociația GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” va lansa apeluri de fișe de proiect pentru următoarele 
măsuri /intervenții aferente SDL aprobată: 

Măsura Interventie Apel Valoare totală apel 
Euro 

M1: Modernizarea 
infrastructurii rutiere 
și pietonale 

− Reabilitare strazi si alei 
pietonale 
nemodernizate 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/1/OS 
9.1/ 

210.000  

M2: Dezvoltarea si 
modernizarea 
spatiilor publice 
urbane degradate 

− Creare/modernizare 
locuri de joacă pentru  
copii 

− Creare/modernizare 
spații verzi 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/2/OS 
9.1/ 

50.000 

M3: Dezvoltarea 
infrastructurii de  
locuințe sociale 

− Construire locuințe 
sociale 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/3/OS 
9.1/ 

1.000.000 

M6: Dezvoltarea 
capacității unităților 
de învățământ 
antepreșcolar și 

− Construire/ reabilitare/ 
modernizare unități de 
învățământ de tipul 
creșe și grădinițe 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/4/OS 
9.1/ 

2.500.000 
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preșcolar pentru 
dezvoltarea și 
diversificarea 
serviciilor oferite 
M10: Creșterea 
capacității centrelor 
sociale și dezvoltarea 
serviciilor oferite la 
nivelul acestora 

− Reabilitare/modernizare 
a centrelor comunitare 
integrate 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/5/OS 
9.1/ 

500.000 

 
se modifica si va avea urmatorul conținut: 

2.2.2. Măsurile și intervențiile lansate in cadrul apelurilor de fise de proiecte 
Asociația GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” va lansa apeluri de fișe de proiect pentru următoarele 
măsuri /intervenții aferente SDL aprobată: 

Măsura Interventie Apel Valoare totală 
apel 
Euro 

M1: Modernizarea 
infrastructurii rutiere și 
pietonale 
M2: Dezvoltarea si 
modernizarea spatiilor 
publice urbane degradate 

− Reabilitare strazi si alei 
pietonale 
nemodernizate 

− Creare/modernizare 
locuri de joacă pentru  
copii 

− Creare/modernizare 
spații verzi 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/1/OS 
9.1/ 

260.000  

M6: Dezvoltarea 
capacității unităților de 
învățământ antepreșcolar 
și preșcolar pentru 
dezvoltarea și 
diversificarea serviciilor 
oferite 
 

− Construire/ reabilitare/ 
modernizare unități de 
învățământ de tipul 
creșe și grădinițe 

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2020/9/4/OS 
9.1 

2.500.000 

M3: Dezvoltarea 
infrastructurii de  locuințe 
sociale 
M10: Creșterea capacității 
centrelor sociale și 
dezvoltarea serviciilor 
oferite la nivelul acestora 

− Construire locuințe 
sociale 

 
− Reabilitare/modernizare 

a centrelor comunitare 
integrate  

POR/GAL Târgoviștea 
Egalității de 
Șanse/2021/9/5/OS 
9.1 

 
 

2.100.000 
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3. Informații privind intervențiile 
 
Fișele de proiect ce se vor depune în cadrul apelurilor ce urmează a fi lansate trebuie să răspundă 
intervențiilor din lista indicativă din cadrul SDL a GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” modificată și 
aprobată. 
 

Fișa intervenției #2 

1.  
Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia 

Județ Dâmbovița 

Municipiu Târgoviște 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea 
Egalității de Sanse” 

3. Date de contact GAL Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3, 
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița 

4. 

Teritoriul vizat de SDL Teritoriul aferent municipiului Târgoviște 

Localizare interventii:  

ZUM 1 – Cartier Prepeleac, str. Ion Neculce 

ZUM  2- str. I.E. Florescu, langa blocul de locuinte 
sociale nr. 6 

ZUM 4 – str. Aleea Grivita, langa blocul de locuinte 
sociale nr. 1 

5. Titlul intervenției  Creare/modernizare locuri de joacă pentru  copii 

6. 
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin 
reabilitarea infrastructurii urbane degradate si 
asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi 
durabile în teritoriul SDL 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată prin 
intervenție 

Dezvoltarea şi modernizarea spațiilor publice urbane 
degradate  

8. 

Justificarea intervenției Intervenția este justificată din perspectiva faptului că 
locurile de joacă existente sunt vechi şi într-o stare 
deplorabilă, iar dotarea şi amenajarea acestora este 
total necorespunzătoare. De asemenea, numărul 
acestora este insuficient raportat la numărul de copii 
din teritoriul GAL. Numărul foarte mare de copii și 
lipsa locurilor de joacă amenajate face ca majoritatea 
copiilor să petreacă cea mai mare parte a timpului în 
locuri improprii, neamenajate. 

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Zonă marginalizată de romi 
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10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială) 

Numărul estimat de persoane: - 

Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau 
inactive; persoane cu dizabilități;  copii în situații de 
dificultate, mame minore, adolescenți cu 
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii; 
persoane care au părăsit de timpuriu școala; familiile 
fără o situație clară cu privire la actele de proprietate 
asupra locuinței și/sau terenului pe care locuiesc, 
precum și persoanele fără adăpost 

11. Durata estimată a intervenției 72 de luni 

12. Buget estimativ  30.000 Eur 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 
încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției după implementarea 
proiectului se va asigura, pe de o parte, de către 
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de către 
comunitatea locală, prin participarea voluntară a 
rezidenților la acțiuni de intreținere a infrastructurii 
de agrement create sau modernizate. 

 
 

Fișa intervenției #5 

1. 
Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia 

Județ Dâmbovița 

Municipiu Târgoviște 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea 
Egalității de Sanse” 

3. Date de contact GAL Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3, 
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița 

4. 

Teritoriul vizat de SDL Teritoriul aferent municipiului Târgoviște 

Localizare interventie:  

ZUM 1, Cartierul Prepeleac, terenul situat in strada 
Petru Cercel, nr. 27. 

5. Titlul intervenției  Construire locuinţe sociale 

6. 
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire și asigurarea unor 
condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale 
dezavantajate din teritoriul SDL 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată prin 
intervenție 

Dezvoltarea infrastructurii de  locuinţe sociale 

8. 
Justificarea intervenției Referitor la sectorul locuire, principalele probleme 

identificate în zonele urbane marginalizate din 
municipiul Târgoviște se referă la lipsa locuinţelor sau 
condiţii de locuire precară: nesiguranţa locativă, 
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calitatea locuinţelor și gradul scăzut de racordare la 
reţelele de utilităţi publice. Mare parte din 
gospodăriile din zonele marginalizate nu au contract 
(cumpărare sau închiriere) privind locuinţa în care 
stau și/sau nu sunt conectate la utilităţi (apă, 
canalizare, electricitate şi gaze). Locuinţele sunt 
supra-populate, slab dotate cu mobilier şi bunuri de 
folosinţă îndelungată. Astfel, riscul marginalizării din 
cauza accesului mai dificil la anumite servicii, în cazul 
comunităţilor din ZUM este ridicat. Intervenţia este 
justificată. 

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Nu este zonă marginalizată de romi  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială) 

Numărul estimat de persoane: 50  

Tipul de grup țintă: familiile fără o situație clară cu 
privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau 
terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără 
adăpost; 

11. Durata estimată a intervenției 72 de luni 

12. Buget estimativ  1.000.000 Eur 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 
încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției după implementarea 
proiectului se va asigura, pe de o parte, de către 
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de către 
comunitatea locală, prin participarea voluntară a 
rezidenților la acțiuni de intreținere a infrastructurii 
realizate. 

 
se modifica si vor avea urmatorul continut: 

Fișa intervenției #2 

1.  
Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia 

Județ Dâmbovița 

Municipiu Târgoviște 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea 
Egalității de Sanse” 

3. Date de contact GAL Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3, 
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița 

4. 

Teritoriul vizat de SDL Teritoriul aferent municipiului Târgoviște 

Localizare interventii:  

ZUM 1 – Cartier Prepeleac, str. Petru Cercel 

ZUM  2- str. I.E. Florescu, langa blocul de locuinte 
sociale nr. 6 

ZUM 4 – str. Aleea Grivita, langa blocul de locuinte 
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sociale nr. 1 

5. Titlul intervenției  Creare/modernizare locuri de joacă pentru  copii 

6. 
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin 
reabilitarea infrastructurii urbane degradate si 
asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi 
durabile în teritoriul SDL 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată prin 
intervenție 

Dezvoltarea şi modernizarea spațiilor publice urbane 
degradate  

8. 

Justificarea intervenției Intervenția este justificată din perspectiva faptului că 
locurile de joacă existente sunt vechi şi într-o stare 
deplorabilă, iar dotarea şi amenajarea acestora este 
total necorespunzătoare. De asemenea, numărul 
acestora este insuficient raportat la numărul de copii 
din teritoriul GAL. Numărul foarte mare de copii și 
lipsa locurilor de joacă amenajate face ca majoritatea 
copiilor să petreacă cea mai mare parte a timpului în 
locuri improprii, neamenajate. 

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Zonă marginalizată de romi 

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială) 

Numărul estimat de persoane: - 

Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau 
inactive; persoane cu dizabilități;  copii în situații de 
dificultate, mame minore, adolescenți cu 
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii; 
persoane care au părăsit de timpuriu școala; familiile 
fără o situație clară cu privire la actele de proprietate 
asupra locuinței și/sau terenului pe care locuiesc, 
precum și persoanele fără adăpost 

11. Durata estimată a intervenției 72 de luni 

12. Buget estimativ  30.000 Eur 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 
încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției după implementarea 
proiectului se va asigura, pe de o parte, de către 
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de către 
comunitatea locală, prin participarea voluntară a 
rezidenților la acțiuni de intreținere a infrastructurii 
de agrement create sau modernizate. 

 

Fișa intervenției #5 

1. 
Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia 

Județ Dâmbovița 

Municipiu Târgoviște 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea 
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Egalității de Sanse” 

3. Date de contact GAL Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3, 
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița 

4. 
Teritoriul vizat de SDL Teritoriul aferent municipiului Târgoviște 

Localizare interventie:  

ZUM 5, Strada Laminorului, 10A. 

5. Titlul intervenției  Construire locuinţe sociale 

6. 
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire și asigurarea unor 
condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale 
dezavantajate din teritoriul SDL 

7. Măsura din Planul de acțiune vizată prin 
intervenție 

Dezvoltarea infrastructurii de  locuinţe sociale 

8. 

Justificarea intervenției Referitor la sectorul locuire, principalele probleme 
identificate în zonele urbane marginalizate din 
municipiul Târgoviște se referă la lipsa locuinţelor sau 
condiţii de locuire precară: nesiguranţa locativă, 
calitatea locuinţelor și gradul scăzut de racordare la 
reţelele de utilităţi publice. Mare parte din 
gospodăriile din zonele marginalizate nu au contract 
(cumpărare sau închiriere) privind locuinţa în care 
stau și/sau nu sunt conectate la utilităţi (apă, 
canalizare, electricitate şi gaze). Locuinţele sunt 
supra-populate, slab dotate cu mobilier şi bunuri de 
folosinţă îndelungată. Astfel, riscul marginalizării din 
cauza accesului mai dificil la anumite servicii, în cazul 
comunităţilor din ZUM este ridicat. Intervenţia este 
justificată. 

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Nu este zonă marginalizată de romi  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială) 

Numărul estimat de persoane: 50  

Tipul de grup țintă: familiile fără o situație clară cu 
privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau 
terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără 
adăpost; 

11. Durata estimată a intervenției 72 de luni 

12. Buget estimativ  1.600.000 Eur 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 
încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției după implementarea 
proiectului se va asigura, pe de o parte, de către 
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de către 
comunitatea locală, prin participarea voluntară a 
rezidenților la acțiuni de intreținere a infrastructurii 
realizate 
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3.1. Obiectivele și aria de implementare aferente intervențiilor ce urmeaza a fi lansate 
Măsura 2: Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate 
Obiectivele specifice ale măsurii 2 sunt: 
• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 
neutilizate din Municipiul Targoviste; 
• Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin reabilitarea infrastructurii urbane 
degradate si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi durabile în teritoriul SDL pana in anul 
2023; 
• Reducerea numărului d persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, 
alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL. 
 
Aria de implementare aferenta interventiei Creare/modernizare locuri de joaca pentru 
copii o reprezinta ZUM 1 – Cartier Prepeleac, str. Ion Neculce, ZUM  2- str. I.E. Florescu, 
langa blocul de locuinte sociale nr. 6 si ZUM 4 – str. Aleea Grivita, langa blocul de locuinte 
sociale nr. 1. 
 
 
Măsura 3: Dezvoltarea infrastructurii de  locuinte sociale 
Obiectivele specifice ale măsurii 3 sunt: 
• Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin construirea unui bloc de locuinte sociale, 
in Municipiul Targoviste; 
• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, 
alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL. 
 
Aria de implementare aferenta interventiei Construire locuinte sociale o reprezinta 
teritoriul SDL/ZUM 1 –  Cartier Prepeleac, str. Petru Cercel, nr. 27. 
 
Măsura 10: Cresterea capacitatii centrelor sociale si dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul 
acestora 
Obiectivele specifice ale măsurii 10 sunt: 
• Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială la servicii 
de sănătate de bază și la servicii sociale; 
• Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice; 
• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, 
alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL. 
 
Aria de implementare aferenta interventiei Reabilitare/modernizare a centrelor 
comunitare integrate Interventiile ce vizeaza reabilitarea/modernizarea centrelor 
comunitare integrate o reprezinta ZUM 1 – Cartier Prepeleac. 

 

 



 

 
 
 
 
 

Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216 
Telefon: 0374968178 

E-mail: contact@galtargoviste.ro 

se modifica si vor avea urmatorul continut: 

3.1. Obiectivele și aria de implementare aferente intervențiilor ce urmeaza a fi lansate 
Măsura 2: Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate 
Obiectivele specifice ale măsurii 2 sunt: 
• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 
neutilizate din Municipiul Targoviste; 
• Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin reabilitarea infrastructurii urbane 
degradate si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi durabile în teritoriul SDL pana in anul 
2023; 
• Reducerea numărului d persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, 
alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL. 
 
Aria de implementare aferenta interventiei Creare/modernizare locuri de joaca pentru 
copii o reprezinta ZUM 1 – Cartier Prepeleac, str. Petru Cercel, ZUM  2- str. I.E. Florescu, 
langa blocul de locuinte sociale nr. 6 si ZUM 4 – str. Aleea Grivita, langa blocul de locuinte 
sociale nr. 1. 
 
 
Măsura 3: Dezvoltarea infrastructurii de  locuinte sociale 
Obiectivele specifice ale măsurii 3 sunt: 
• Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin construirea unui bloc de locuinte sociale, 
in Municipiul Targoviste; 
• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, 
alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL. 
 
Aria de implementare aferenta interventiei Construire locuinte sociale o reprezinta 
teritoriul SDL/ZUM 5 –  Strada Laminorului, nr.10A. 
 

Măsura 10: Cresterea capacitatii centrelor sociale si dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul 
acestora 
Obiectivele specifice ale măsurii 10 sunt: 
• Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială la servicii 
de sănătate de bază și la servicii sociale; 
• Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice; 
• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, 
alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 
creșterea economică în teritoriul SDL. 
 
Aria de implementare aferenta interventiei Reabilitare/modernizare a centrelor 
comunitare integrate Interventiile ce vizeaza reabilitarea/modernizarea centrelor 
comunitare integrate o reprezinta ZUM 1 – Cartier Prepeleac, Str. Petru Cercel, nr.27. 
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3.5.2. Indicatori specifici Strategiei de Dezvoltare Locale 

INDICATORI DE REZULTAT (OUTCOME) PROPRII SDL 

 

INDICATORI REZULTAT UM Nivel de 
baza 

Tinta  

Scaderea persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala % 2 <1% 

Cresterea  numarului de crese existente in GAL  nr. 8 11 

Cresterea  numarului de locuri existente in crese nr. 305 140 

Cresterea numarului de gradinte  nr. 16 17 

Creșterea numărului de scoli care implementeaza Programul Scoala 
dupa scoala  

nr.  +4 

Cresterea numarului de elevi care beneficiaza de programul Scoala dupa 
scoala 

nr.  +200 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programul a doua 
sansa 

nr.  +60 

Cresterea gradului de promovare a culturii si a traditiilor locala nr.  +30 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de informare si 
consiliere profesionala 

nr.  +500 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de cursuri de formare 
profesionala  

nr.  +300 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de 
ucenicie 

nr.  +100 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de mediere 
a muncii 

nr.  +150 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii/produse 
de asistenta sociala 

nr.  +300 

Cresterea numarului de spatii verzi/de agreement/de recreere 
amenajate 

nr.  +5 

Cresterea numarului de locuinte sociale nr.  +30 

Cresterea numarului de intreprinderi care beneficiaza de ajutoare de 
minimis 

nr.  + 3 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca detin un spatiu 
inadecvat locuirii 

% 6 <3 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca nu au acces la 
serviciile sociale 

% 7 <5 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu 
practicarea unei meserii fara cautare pe puata muncii 

% 12 <9 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu lipsa 
unui loc de munca 

% 24 <15 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu lipsa 
unei calificari profesionale  

% 13 <10 
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Scaderea numarului de persoane care  in ultimele 12 luni nu si-au permis 
sa asigure rechizite scolare pentru copii 

% 13 <10 

Scaderea numarului de persoane care  in ultimele 12 luni nu si-au permis 
sa mearga intro vacanta 

% 45 <30 

Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il 
constituie munca ocazionala  

% 21,8 <15 

Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il 
constituie alocatiile copiilor  

% 34,2 <25 

Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il 
constituie ajutorul de somaj  

% 18,1 <10% 

Cresterea in randul populatiei a gradului de considerare ca persoanele 
de etnie roma nu constituie o problema pentru comunitate  

% 57,6 >80 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al scolilor existente 

% 88,6 >90 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al gradinitelor sau 
creselor existente 

% 85,7 >90 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al oportunitatilor de a 
gasi un loc de munca 

% 28 >50 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al locurilor de joaca 
pentru copii 

% 69,1 >80 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al spatiilor verzi 

% 61 >75 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al aspectului general 
al Municipiului Targoviste 

% 82,8 >90 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 
Targoviste  

% - +30 

NB! Țintele minime pentru intervențiile care se realizează in Zonele Urbane Marginalizate se 
raportează la populația aferentă acestora și sunt cele stabilite în cadrul SDL, respectiv: 

 ZUM 1 – Prepeleac = 1651; 
 ZUM 2 – I.E. Florescu = 1440; 
 ZUM 3 – Micro 11 = 5415; 
 ZUM 4 – Micro 9 = 2973; 
 ZUM 5 – Laminorului = 691. 
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se modifica si va avea urmatorul continut: 

INDICATORI DE REZULTAT (OUTCOME) PROPRII SDL 

INDICATORI REZULTAT UM Nivel de 
baza 

Tinta  

Scaderea persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala % 2 <1% 

Cresterea  numarului de crese existente in GAL  nr. 8 10 

Cresterea  numarului de locuri existente in crese nr. 305 440 

Cresterea numarului de gradinte  nr. 16 17 

Creșterea numărului de scoli care implementeaza Programul Scoala 
dupa scoala  

nr.  +4 

Cresterea numarului de elevi care beneficiaza de programul Scoala dupa 
scoala 

nr.  +200 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programul a doua 
sansa 

nr.  +60 

Cresterea gradului de promovare a culturii si a traditiilor locala nr.  +30 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de informare si 
consiliere profesionala 

nr.  +500 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de cursuri de formare 
profesionala  

nr.  +300 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de 
ucenicie 

nr.  +100 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de mediere 
a muncii 

nr.  +150 

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii/produse 
de asistenta sociala 

nr.  +300 

Cresterea numarului de spatii verzi/de agreement/de recreere 
amenajate 

nr.  +5 

Cresterea numarului de locuinte sociale nr.  +30 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca detin un spatiu 
inadecvat locuirii 

% 6 <3 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca nu au acces la 
serviciile sociale 

% 7 <5 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu 
practicarea unei meserii fara cautare pe puata muncii 

% 12 <9 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu lipsa 
unui loc de munca 

% 24 <15 

Scaderea numarului de persoane care apreciaza ca se confrunta cu lipsa 
unei calificari profesionale  

% 13 <10 

Scaderea numarului de persoane care  in ultimele 12 luni nu si-au permis 
sa asigure rechizite scolare pentru copii 

% 13 <10 

Scaderea numarului de persoane care  in ultimele 12 luni nu si-au permis % 45 <30 



 

 
 
 
 
 

Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216 
Telefon: 0374968178 

E-mail: contact@galtargoviste.ro 

sa mearga intro vacanta 

Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il 
constituie munca ocazionala  

% 21,8 <15 

Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il 
constituie alocatiile copiilor  

% 34,2 <25 

Scaderea procentului de persoane pentru care principalul venit il 
constituie ajutorul de somaj  

% 18,1 <10% 

Cresterea in randul populatiei a gradului de considerare ca persoanele 
de etnie roma nu constituie o problema pentru comunitate  

% 57,6 >80 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al scolilor existente 

% 88,6 >90 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al gradinitelor sau 
creselor existente 

% 85,7 >90 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al oportunitatilor de a 
gasi un loc de munca 

% 28 >50 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al locurilor de joaca 
pentru copii 

% 69,1 >80 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al spatiilor verzi 

% 61 >75 

Creșterea gradului de apreciere pozitiva a populatiei a imprejurimilor 
blocului/casei in care locuiesc din punct de vedere al aspectului general 
al Municipiului Targoviste 

% 82,8 >90 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului 
Targoviste  

% - +30 

NB! Țintele minime pentru intervențiile care se realizează in Zonele Urbane Marginalizate se 
raportează la populația aferentă acestora și sunt cele stabilite în cadrul SDL, respectiv: 

 ZUM 1 – Prepeleac = 1651; 
 ZUM 2 – I.E. Florescu = 1440; 
 ZUM 3 – Micro 11 = 5415; 
 ZUM 4 – Micro 9 = 2973; 
 ZUM 5 – Laminorului = 691. 

 

3.6. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unei fișe de proiect 
La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro. 
Valoarea maximă aferentă unei fișe de proiect se va încadra în bugetul alocat respectivei intervenții 
din SDL. 
 
Măsura 3: Dezvoltarea infrastructurii de  locuinte sociale 
Interventie - Construire locuinte sociale 
Valoarea maxima nerambursabila eligibila a fisei de proiect – 1.000.000 euro 
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Nu vor fi admise fisele de proiect a caror valoare nerambursabila solicitata va fi mai mica decat 
1.000.000 euro 
 

 

se modifica si va avea urmatorul conținut: 

3.6. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unei fișe de proiect 
La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro. 
Valoarea maximă aferentă unei fișe de proiect se va încadra în bugetul alocat respectivei intervenții 
din SDL. 
 
Măsura 3: Dezvoltarea infrastructurii de  locuinte sociale 
Interventie - Construire locuinte sociale 
Valoarea maxima nerambursabila eligibila a fisei de proiect – 1.600.000 euro 
Nu vor fi admise fisele de proiect a caror valoare nerambursabila solicitata va fi mai mica decat 
1.600.000 euro 
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