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Proiect nr. POCU /390/5/1/1223748 – „GAL municipiul Vulcan – implementare strategie locală”  

Cod SMIS 123748 

 

A2.1 – Informarea , instruirea și îndrumarea beneficiarilor  și potențialilor beneficiari POR/POCU 

pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate 

 

 

MATERIAL PREZENTARE  
 

 

 

TITLUL INTERVENTIEI: Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si 

transformarea acestora in parcuri si locuri de joaca pentru copii – Zona Colonia de Jos 

 

 

I. DATE GENERALE : 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan are în implementare proiectul “GAL 

municipiul Vulcan-implementare strategie locala”, începând cu data de 11 septembrie 2018. Durata de 

implementare este de 36 luni. Valoarea totală a acestui proiect este de 989.365,27 lei, din care valoarea 

totală eligibilă a proiectului este de 989.365,27 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, valoarea finanțată 

din FSE (Fondul Social European) 939.897,04 lei (95% ), valoarea finanțată de la bugetul național este 

de 49.468,23 lei (5%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 0 lei. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie 

sau excluziune socială in zonele urbane marginalizate total sau parțial pe teritoriul municipiului 

Vulcan prin implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătățirea calității vieții, creșterea 

coeziunii sociale, imbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, locuire), si prin 

creșterea economică în teritoriul SDL. Obiectivul general al proiectului este in concordanță cu 

obiectivul specific al axei prioritare 5 din POCU „reducerea numărului de persoane aflate in risc de 

sărăcie sau excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din orașe cu peste 

20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Romă, prin implementarea de 

măsuri/operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC” si cu obiectivul specific POR axa 

prioritara 9.1 „ Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin 

măsuri integrate.” 

 

Obiectivele specifice  ale proiectului: 

 

OS1–Implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Vulcan cu ajutorul unui Grup de Acțiune 

Locală funcțional timp de 36 luni; 
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OS2–Facilitarea participării la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan a 

comunităților cărora se adresează si a potențialilor beneficiari ai proiectelor necesare implementării 

acesteia prin acțiuni specifice de informare, instruire și îndrumare; 

 

OS3-Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan prin proiecte specifice, conform 

documentului “Strategia de Dezvoltare a Municipiului Vulcan” aprobat in faza a-2-a a implementării 

mecanismului DLRC si conform obiectivelor POCU si POR. 

 

 

Parcurgerea activităţilor prevăzute în proiect vor avea ca finalitate următoarele rezultate: 

 

OS1-Implementarea de acțiuni pentru îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona si 

implementa in mod eficient si eficace SDL; se va realiza funcționarea GAL, organizarea de reuniuni, 

întâlniri și evenimente pentru întărirea capacității GAL, pentru pregătirea si selecția propunerilor de 

proiecte/fișe de proiect POR/POCU si pentru monitorizarea proiectelor finanțate din bugetul SDL. 

OS2-Realizarea de acțiuni specifice pentru: 

• consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta si implementa operațiunile, inclusiv promovarea 

capacităților lor de management al proiectelor; 

• informarea cu privire la condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească la momentul de punerii cererilor 

de finanțare , în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții generale pentru accesarea 

fondurilor publicat pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv prevederile documentului „Orientări privind 

accesarea finanțărilor in cadrul POCU 2014-2020”, informarea si instruirea beneficiarilor preselectați 

pentru finanțare pentru depunerea cererilor de finanțare; 

• informarea cu privire la condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească în toate fazele despre 

intervențiile care se vor lansa , despre intervențiile în curs de implementare și după caz despre 

rezultatele obținute. 

OS3-Realizarea procedurii de selecție nediscriminatorie și transparentă, asigurarea publicității 

acesteia, primirea si evaluarea propunerilor de proiecte conform metodologiei aprobate, elaborarea 

procedurii de evaluare/monitorizare proiecte; monitorizarea si evaluarea implementării proiectelor si 

atingerea rezultatelor. 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) este reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zone urbane marginalizate total sau parţial 

pe teritoriul municipiului Vulcan prin implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă (infrastructura, acces la 

servicii, locuire) prin creşterea economică în teritoriul SDL şi prin măsuri specifice de ocupare în 

următorii ani dar nu mai târziu de 2023 pentru un număr de 740 persoane. 

Strategia de Dezvoltare Locala are șase obiective specifice: 

- OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban, îmbunătăţirea accesului în şi din 

zonele dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea infrastructurii rutiere, a străzilor 

din interiorul zonelor urbane marginalizate şi cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de 

Dezvoltare (SD precum şi a străzilor care fac legătura dintre acestea şi zona funcţională a 

municipiului (zona Crividia şi Colonia de Jos) în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023. 
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- OS2 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin lucrări specifice de reabilitare inclusiv termica a 

blocurilor de locuinţe, realizare iluminat pe casa scărilor şi alte lucrări de reabilitare în zone 

declarate urbane marginalizate şi cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de Dezvoltare (SDL) 

precum şi prin mutarea unor familii din ZUM în blocuri de locuinţe nou reabilitate, în anii 

următori dar nu mai târziu de anul 2023. 

- OS3 Îmbunătăţirea şi modificare spatiilor publice urbane în locuri de joaca pentru copii şi alte 

tipuri de spatii de utilitate publica prin lucrări specifice, în anii următori dar nu mai târziu de 

anul 2023.  

 

 

- OS4 Schimbarea statutului de zone marginalizate din cadrul Municipiului Vulcan, 

prin implementarea de măsuri integrate de ocupare, ce asigura facilitarea accesului persoanelor 

din zona marginalizata la servicii educaţionale, servicii de măsuri active inclusiv 

antreprenoriat, pentru un număr de minim 390 persoane fără ocupaţie din zonele urbane 

marginalizate şi cuprinderea lor în servicii de mediere pentru ocuparea unui loc de muncă,  

astfel încât 130 de persoane sa găsească un loc de muncă, în anii următori dar nu mai târziu de 

anul 2023 prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman. 

- OS5 Scăderea ratei abandonului şcolar şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţie de 

excluderea socială şi marginalizare prin activităţi extra-curriculare, şcoala după scoală, etc. 

pentru un număr de 80 copii prin înfiinţarea unui centru în care se desfăşoară acţiuni specifice 

pentru acestea în afara scolii şi care sa ii ajute la integrare socială în anii următori dar nu mai 

târziu de anul 2023 prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman. 

- OS6 Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor marginalizate prin oferirea de servicii de calitate 

sociale şi medicale în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023 pentru un număr de 270 

persoane prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman prin: 

 crearea unui centru pentru servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte 

servicii de interes general, destinate persoanelor adulte în clădirea reabilitata în 

acest sens astfel prin care se oferă: servicii juridice pentru clarificarea 

documentelor şi a situaţiei juridice a persoanelor din zone marginalizate ale 

localităţii, servicii specifice pentru persoanele în vârstă, servicii specifice pentru 

persoane cu dizabilităţi, acţiuni specifice de prevenire a abuzului sau oferirea de 

servicii sociale inovative.  

 infiintarea unei creşe 

 

 

In SDL sunt cuprinse urmatoarele fise de interventii: 

 

1. Reabilitare infrastructura rutiera zona Crividia zona acces auto si pietonala-str. Crividia, str. 

Teodora Lucaciu pe o lungime de 3,8 Km, modernizare a trei poduri pe drumurile mai sus 

mentionate 

2. Reabilitare infrastructura rutiera Colonia de Jos-str. Libertatii, str. Fabricii, str. Gheorghe 

Baritiu, str. 22 Decembrie, str. Teiului, str. Independentei, str. Florilor, str. Barierei, str. Andrei 

Muresan, str. T. Vladimirescu. Total 2 km 

3. Reabilitare DJ 664Tg. Jiu-Turcinesti-Schela-Pas Vulcan-Vulcan, km. 42-500-km 44+930 

sector intravilan 

4. Modernizare strazi si alei pietonale in zona Liceu-Centru Vechi 
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5. Reabilitare Strada Traian, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara si Modernizare strazi si alei 

pietonale in zona Cartier Traian, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara 

6. Reabilitare termica blocuri municipiulVulcan-cele 4 blocuri cuprinse sunt in zonele: 

blocurile:D5, D9 si 44-zona functionala a SDL si blocul T- zona marginalizata pe o 

componenta (ZUM1) 

7. Realizare iluminat pe scara in blocurile turn din ZUM1-Dalas cu celule voltaice 2018-2020. 

8. Reabilitare termica de blocuri din ZUM1 si ZUM2, cel putin 1 bloc din fiecare ZUM-minim 2 

blocuri; 

 

9. Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora in parcuri si 

locuri de joaca pentru copii 

10. Infiintare centru social pentru copii- Centru de activitati extrascolare, sociale pentru elevi si 

Biblioteca si spatii 

11. Infiintare Centru de resurse comunitare Pavilion E, fost camin de nefamilisti 

12. Infiintarea unei crese 

13. Modernizare ambulatoriu din Municipiul Vulcan; 

14. Refunctionalizare camine C1, C2, C3 in camine sociale 

15. Dotare, reabilitare si modernizare camin cultural; 

16. Green Line Valea Jiului - Linie verde de autobuze Valea Jiului-Vulcan 

 

In cadrul POR 2014-2020 Axa  9 sunt cuprinse urmatoarele lucrari: 

 

1. Reabilitare infrastructura rutiera zona Crividia zona acces auto si pietonala-str. Crividia, str. 

Teodora Lucaciu pe o lungime de 3,8 Km, modernizare a trei poduri pe drumurile mai sus 

mentionate 

2. Reabilitare infrastructura rutiera Colonia de Jos-str. Libertatii, str. Fabricii, str. Gheorghe 

Baritiu, str. 22 Decembrie, str. Teiului, str. Independentei, str. Florilor, str. Barierei, str. Andrei 

Muresan, str. T. Vladimirescu. Total 2 km 

3. Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora in parcuri si 

locuri de joaca pentru copii. 

4. Infiintare centru social pentru copii- Centru de activitati extrascolare, sociale pentru elevi si 

Biblioteca si spatii 

5. Infiintare Centru de resurse comunitare Pavilion E, fost camin de nefamilisti 

6. Infiintarea unei crese 

 

In conformitate cu Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 81/2018 - Nota conceptuala pentru obiectivul de 

investitii „Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora in parcuri si 

locuri de joaca pentru copii”, acesta se imparte in patru zone, dupa cum urmeaza:  

- Zona Crividia – str. Crividia avand o suprafata de 6315 mp 

- Zona Dallas – str. Traian avand o suprafata de 5717 mp 

- Zona Bloc C16 – str. Nicolae Titulescu avand o suprafata de 1080 mp 

- Zona Colonia de jos – str. Jiului avand o suprafata de 2316 mp 
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Descrierea succinta a obiectivului de investitii :  

a. Destinatie si functiuni:  

Crearea de locuri de joaca pentru copii, prevazute cu terenuri special amenajate pentru diferite  

categorii de utilizatori:  

- Spatii amplasate in zone diferite, destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 6 ani, fiecare 

din acestea va fi dotat cu obiecte de joaca corespunzatoare varstei 

- Spatii amplasate in zone diferite pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani, fiecare din 

aceste spatii va fi dotat cu obiecte de joaca corespunzatoare varstei 

- Delimitarea acestor spatii se va face cu gard viu 

 

 

- Crearea de zone special pentru sport, prevazute cu:  

-Mese din beton mozaicat pentru tenis de masa 

-Amenajare terenuri multifunctionale pentru sporturile cu mingea (handbal, minifotbal, 

baschet, tenis, etc.) 

-Spatiu pentru skate 

      -   Imprejmuirea amplasamentului cu un gard care din punct de vedere architectural va spori gradul 

de atractivitate 

     -    Amenajare prin infiintare de spatii verzi, vegetatie 

     -    Instalare sistem de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect. 

 

 

II. CRITERIILE MINIME DE ELIGIBILITATE 

a) Aria de implementare și obiectivul proiectului 

Proiectul se implementează în aria de acoperire a SDL și contribuie la atingerea obiectivelor SDL.  

b) Durata proiectului 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă 

la angajarea și plata cheltuielilor  în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023. 

Eligibilitatea cheltuielilor pentru propunerile de proiecte depuse in cadrul apelurilor lansate de GAL 

Municipiul Vulcan se va verifica conform Ghidurilor specifice elaborate pentru fiecare intervenție,  cu 

respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare  POCU/390/5/1/123748. 

c) Tipurile de solicitanți 

Pentru proiectele  POR, solicitanții pot fi:  

Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu definite conform Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca  membru în GAL-ul constituit pentru 

implementarea SDL , respectiv UAT Municipiul Vulcan; 

Parteneriate între UAT Municipiul Vulcan- membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și lider de 

parteneriat - și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele 
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investiții în care se vor furniza servicii sociale (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, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport;  

Întreprinderi de economie socială de inserție. 

 

 

 

Pentru proiectele POCU, solicitanții pot fi:  

Autoritățile publice locale  

Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii  

Furnozori de servicii de ocupare 

Furnizori de servicii de formare profesională 

ONG – uri cu activitată relevante în domeniul proiectelor aferente implementării  SDL  

Alte organizatii relevante 

 

d)Grupul țintă pentru proiectele  POCU: 

Persoanele vizate de activitățile proiectului fac parte din categoriile aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială și au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL. 

În cadrul grupului țintă vizat prin proiectele POCU, persoanele care au domiciliul/locuiesc în ZUM 

trebuie să reprezinte un procent cel puțin egal cu ponderea locuitorilor din ZUM în totalul populației din 

teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională). 

Minimum 50% din grupul țintă al proiectelor POCU (persoanele care beneficiază de servicii integrate) 

trebuie să beneficieze de măsuri de ocupare (ex. ucenicie, stagii, subvenționarea locurilor de muncă, 

formare profesională, antreprenoriat , etc.) 

Proiectele POCU trebuie să vizeze intervenții integrate (pachete integrate de măsuri în funcție de nevoile 

grupurilor țintă vizate), în sensul abordării a cel puțin două domenii de intervenție (educație, ocupare, 

servicii sociale, asistență socială, combaterea discriminării, etc.) din care un domeniu sa fie ocupare.  
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e) Tipuri de intervenţii eligibile  

 

Masuri POR 
aferente Axei 

Prioritare  9 – 

Prioritatea de 

investitii 9.1. – 

Dezvoltare locală 

plasata sub 

responsabilitatea 

comunitatii(DLRC) 

Masuri POCU aferente Axei Prioritare 5 – Dezvoltare locală 

plasata sub responsabilitatea comunitatii(DLRC) 

 

1. Reabilitare infrastructură 

rutieră zona Crividia zona de 

acces auto şi pietonala - str 

Crividia, Str. Teodora 

Lucaciu pe o lungime de 3,8 

km. 

2. Reabilitare infrastructură 

rutieră Colonia de Jos - str. 

Libertăţii, str. Fabricii, str. 

Gheorghe Bariţiu, str. 22 

Decembrie, str. Teiului, str. 

Independenţei, str. Florilor, 

str. Barierei, str. Andrei 

Mureşanu, str. T 

Vladimirescu. Total 2 km. 

3. Refuncţionalizare spaţii 

publice urbane din ZUM-uri 

şi transformarea acestora în 

parcuri şi locuri de joacă 

pentru copii. 

4. Înfiinţare centru social 

pentru copii - Centru 

activităţi extraşcolare, sociale 

pentru elevi şi Bibliotecă şi 

spaţii. 

5. Înfiinţare Centru de 

resurse comunitare Pavilion 

E, fost cămin de nefamilişti 

6. Înfiinţarea unei creşe. 

1. Furnizare de servicii integrate pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. 

măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserţie socio-profesională). 

 

2.Furnizare de servicii integrate pentru copii, tineri, adulţi/ părinţi etc (ex. servicii 

sociale, consiliere psihologică etc) . 

 

Masuri specifice pentru ocuparea forţei de muncă: 

Furnizare de servicii integrate pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. 

măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserţie socio-profesională, prin  

• Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, 

în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum şi a 

serviciilor de consiliere/ consultanţă formare profesională antreprenorială şi alte forme 

de sprijin (ex. mentorat) atât în faza de înfiinţare a afacerii, cât şi post înfiinţare. 

• Sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserţie 

• Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piaţa muncii, măsuri care vizează 

integrarea socio-profesională la noul loc de muncă pentru persoanele greu ocupabile şi 

foarte greu ocupabile, constând, de ex., în acţiuni de îndrumare, consiliere, asistenţă a 

angajatului/ angajatorului şi măsuri de informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii. 

• Furnizarea programelor de formare profesionala pentru dobândirea, actualizarea sau 

schimbarea calificărilor, respectiv calificare, recalificare 

• Furnizarea programelor de evaluare a competentelor obţinute informal 

• Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane din Vulcan. 

• Crearea de întreprinderi sociale 

• Masuri de inovare socială în domeniul ocupării: Masuri de inovare socială în domeniul 

antreprenoriatului  

• Acţiuni de inovare socială pentru copii 

• Furnizare de servicii integrate pentru copii, tineri, adulţi/ părinţi etc 

• Masuri specifice combaterii discriminării 
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Masuri POR 
aferente Axei 

Prioritare  9 – 

Prioritatea de 

investitii 9.1. – 

Dezvoltare locală 

plasata sub 

responsabilitatea 

comunitatii(DLRC) 

Masuri POCU aferente Axei Prioritare 5 – Dezvoltare locală 

plasata sub responsabilitatea comunitatii(DLRC) 

 

Intervenţiile POCU se vor adresa unui număr de minim 740 persoane din Zonele urbane 

marginalizate total sau parţial pe ocupare, din care un număr de minim 390 persoane 

(52,70%) în căutarea unui loc de muncă vor fi cuprinse în programe de ocupare. Din 

aceştia minim 130 persoane (33,33 % din total persoane cuprinse în măsuri de ocupare) 

îşi vor găsi un loc de muncă. Prin găsirea unui loc de muncă persoanele vor ieşi din 

starea de sărăcie. Se va urmări ca procentul de persoane cuprinse în intervenţiile POCU 

aparţinând ZUM-urilor să fie cel puţin egal cu procentul lor în total populaţie SDL. 

 

 

 

 

f)  Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor 

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul proiectelor POCU / POR reprezintă 

procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant și de fiecare 

dintre parteneri în cazul cererilor de finanțare depuse în parteneriat. 

În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL, contribuția eligibilă minimă a 

solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile, este prezentată în tabelul de mai 

jos: 

   Cofinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu 

rol de beneficiar/partener 
 

Axa 

Prioritară 

AP 5 

POCU 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanț

are 

națională 

% din 

care: 

Persoane juridice de 

drept privat fără scop 

patrimonial 

Instituții publice 

finanțate integral 

din venituri proprii 

sau parțial de la 

bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor 

sociale de stat sau 

bugetele fondurilor 

speciale 

Persoane 

juridice 

de drept 

privat cu 

scop 

patrimon

ial 

 

Cofinanț

are 

proprie 

% 

Cofinan

țare 

publică 

% 

Cofinanț

are 

proprie 

% 

Cofinan

țare 

publică 

% 

Cofinanț

are 

proprie 

% 

 

Cofinanțare publică 

% 
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Axa prioritara Cofinantare UE 

Cofinanțare națională 

 

Cofinantare proprie 

(beneficiar) 

Cofinantare publica 

(buget de stat) 

AP 9 POR 95 2 3 

 

 

 

 

III. CRITERII DE PRIORITIZARE SI SELECTIE A PROIECTELOR: 
 

In evaluarea propunerilor se va tine cont de criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor, 

prevăzute in ghidurile specifice fiecărui apel, după cum urmează: 

a.   contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL Municipiul Vulcan; 

b.   contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL Municipiul Vulcan; 

c. proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială;  

d. respectarea principiului dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității 

1. în cazul proiectelor POR: 

a.    proiectul prevede modernizarea spațiilor publice urbane și transformarea lor în terenuri de 

joacă, părculețe, zone pietonale/comerciale, străzi, etc. în vederea creării/îmbunătățirii legăturii 

dintre zona în care trăiește comunitatea marginalizată ți zona funcțională. 

b.    proiectul se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri, în zone de tip ghetou din foste 

colonii de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din categoriile de zone marginalizate urbane, 

conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc mare de segregare rezidențială).  

c.    pentru selectarea propunerilor de  proiecte de investitii in infrastructura acestea trebuie sa fie 

insotite de documentatia tehnico-economica ( DALI/SF). 

2. în cazul proiectelor POCU 

d. proiectul vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării; 

e. proiectul vizează o comunitate romă. 

 

În dezvoltarea cererii de finanțare va fi vizată cel puțin o temă secundară: 
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- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor. 

- Inovare sociala 

 - Nediscriminare 

Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce 

constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor 

măsuri.  

  


