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APEL DE  PROIECT  

P.O.C.U/GAL VULCAN/ 2020/5/02/OS 5.1 
 

 

 

            Asociația Grup de Acțiune Locală - municipiul Vulcan lansează APELUL DE PROIECT pentru 
intervențiile:  

- “Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. măsuri active de 
ocupare, formare profesională, de inserţie profesională). Actiuni de inovare socială în 
domeniul ocupare”- Fișa 10 din SDL Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL conform 
Notificării finale nr. 36717/16.07.2020 

- “Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere psihologică etc.) in cadrul Centrului de 
resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate. Acțiuni de inovare socială 
în domeniul serviciilor sociale” ”- Fișa 12 din SDL Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL 
conform Notificării finale nr. 36717/16.07.2020   după cum urmează:  

 
1. Numărul apelului: P.O.C.U/GAL VULCAN/ 2020/5/02/OS 5.1 
2. Tipul apelului: Pentru asigurarea unui nivel de calitate ridicat al fișelor de proiecte finanțate 

prin intervențiile POCU din cadrul SDL municipiul Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL 
conform Notificării finale nr. 36717/16.07.2020  se va aplica mecanismul de tip competitiv, cu 
stabilirea datei limită de depunere 

 
3. Denumirea intervențiilor:  

 
- “Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. măsuri 

active de ocupare, formare profesională, de inserţie profesională). Actiuni de inovare 
socială în domeniul ocupare” 

- “Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere psihologică etc.) in cadrul Centrului 
de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate. Acțiuni de 
inovare socială în domeniul serviciilor sociale” 

 
4. Axa prioritară 5:  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
5. Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 

de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b) 
6.  Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b) 
7.  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 de DLRC 
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8. Măsura/intervenția lansată din SDL actualizată și aprobată de CCM SDL conform Notificării 
finale nr.36717/16.07.2020:  

- “Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. măsuri 
active de ocupare, formare profesională, de inserţie profesională). Actiuni de inovare 
socială în domeniul ocupare”- Fișa de interventie nr.10  

- “Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere psihologică etc.) in cadrul Centrului 
de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate. Acțiuni de 
inovare socială în domeniul serviciilor sociale”- Fișa de interventie nr.12 

 
 

9. Tipuri de solicitanți eligibili:   

- Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 
coordonarea/subordonarea acestora, unități școlare și Inspectorate Școlare Județene;  

- Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă 
(acreditați în conformitate cu prevederile HG 277/21.03.2002 privind Criteriile de 
acreditare  a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței 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 adulților, 
republicată cu modificările si completările ulterioare; 

- Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe 
alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educației și 
cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/468/2004, 
pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale 
obținute pe alte căi decât cele certificate, cu modificările și 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 completările  și 
modificările ulterioare; 

- Organizații sindicale (sindicate, federații 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 219/2015 
privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii 
nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Camere de Comerț și Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații 
autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor 
din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/06.12.2007, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
10. Rezultat așteptat: “Reducerea numărului 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 romă, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC”. 
 

Cele doua interventii POCU cuprinse în Fișa de interventie nr.10 și Fișa de interventie nr.12 vor 
atinge  trei dintre problemele identificate în urma studiului de referinţă realizat în faza pregătitoare a 
Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan: 
 

- Problema 4: Ocupare - rata mare a şomajului 

- Problema 5: Educație – rata mare a abandonului școlar 

- Problema 6: Acces la servicii inclusiv servicii sociale 

 

11. Data lansarii apelulului de selectie: 23.07.2020  

12. Data și ora începerii depunerii fișei de proiect: 23.07.2020, ora 08,00 

13. Data și ora limită de depunere a fiselor de proiect: 09.09.2020, ora 16,00  

 
14. Locația și intervalul orar în care se pot depune fișele de proiect: 

Fișele de proiecte vor fi depuse la sediul GAL Municipiul Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, Nr. 31, 
cam 14, in perioada: 23.07.2020-09.09.2020  în intervalul orar: 08-16, de luni pâna vineri.  
Pentru fișele de proiect depuse prin poştă, recomandat sau curier  se va considera data 
depunerii, data expediției către GAL Vulcan, rezultate din documentele emise de oficiul 
poștal/curier 
 

15. Valoarea apelului: 1.420.000,00 euro astfel: 
- “Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. măsuri active de 

ocupare, formare profesională, de inserţie profesională). Actiuni de inovare socială în 
domeniul ocupare”- Fișa 10 din SDL Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL conform 
Notificării finale nr.36717/16.07.2020  în valoare de 550.000,00 euro 

 
- “Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere psihologică etc.) in cadrul Centrului de 

resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate. Acțiuni de inovare socială 
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în domeniul serviciilor sociale” - Fișa 12 din SDL Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL 
conform Notificării finale nr.36717/16.07.2020 în valoare de 870.00,00 euro 
 

 “Valoarea minimă eligibilă și valoarea maximă eligibilă este conform Ghidului specific  “GHIDUL 
SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR POCU  pentru implementarea 
Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan”, secțiunea 1.9. 
Cursul valutar care se utilizează pentru calculul valorii menționate anterior este în conformitate cu 
prevederile la secțiunea 1.8 din “GHIDUL    SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 
FONDURILOR POCU  pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan  ”, 
respectiv cursul inforeuro aferent lunii lansării apelului POCU OS 5.1, respectiv cursul Inforeuro 
aferent lunii septembrie 2019 si anume 1 euro=4,7271 ron.  
 

16. Date de contact GAL unde solicitantul poate obține informații detaliate: 
 
- Sediul GAL: b-dul Mihai Viteazu, nr. 31, cam. 14, municipiul Vulcan, jud. Hunedoara 
- E-mail: gal.vulcan@gmail.com 
- Telefon: +40254570340 / int. 250; 0723698780     

 
17. Informații detaliate privind accesarea și derularea acestui apel sunt cuprinse în “GHIDUL                    

SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR POCU  pentru 
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan  ”și anexele aferente 
aprobat prin Hotarârea AGA nr. 6 din 20.07.2020. 
                         

18. Documentele care fac parte din prezentul apel de selecție: 
- Ghidul solicitantului –“GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR POCU  pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan”– 
aprobat prin Hotarârea AGA nr. 6 din 20.07.2020 

- Fișa intervenției nr. 10 și Fișa intervenției nr. 12 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a  
Municipiului Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL conform Notificării finale 
nr.36717/16.07.2020. 

- Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte depuse la Asociația Grup de Acțiune  
Locală a municipiului Vulcan – avizată de CCS restrâns din cadrul MFE 

- Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL  
conform Notificării finale nr. 36717/16.07.2020 

- Hotarârea  nr. 6 / 20.07.2020 emisă de AGA a Asociației Grup de Acțiune Locală a  
municipiului Vulcan  și lista de semnaturi anexă 

Documentele menționate anterior se găsesc în varianta electronică pe pagina de internet  
www.gal-vulcan.ro, secțiunea „Apeluri de selecție”, subsecțiunea “Apeluri de selecție P.O.C.U”. De 
asemenea documentele pot fi solicitate la adesa de e-mail – gal.vulcan@gmail.com iar varianta 
tipărită se poate solicita la sediul GAL Vulcan. 
 

MANAGER GAL VULCAN 
Rodica Mariana PETER 
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