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Se aproba, 

 

Consiliu Director GAL Vulcan 

 

Decizia nr. 16 / 18.10.2019 
 

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE FISE DE PROIECTE 

PENTRU ANUL 2019 
 

 

 

 
 

 

 

 

Denumire GAL 

 

 

 

Localitate 

 

 

 

Programul Operațional 

 

 

 

Intervenția 

 

 

 
Denumire apel de 

proiecte 

 

 

 

Beneficiari 

 

 

 
Valoare apel de 

proiecte 

 

 

Data (estimată) 

lansării apelului de 

proiecte 

 
 

Data (estimată) limită 

de depunere a 

propunerilor de 

proiecte 

 

 

Asociatia Grup de 

Actiune Locala 

Municipiul Vulcan 

 

 

 

Vulcan 

 

 

 

POR 

 
 

Reabilitare infrastructura 

rutiera Zona Crividia, zona de 

acces auto si pietonal-str. 

Crividia, str Teodora Lucaciu, 

 

 

 
P.O.R/GAL VULCAN/ 

2019/9/01/OS 9.1 

 

 

 
UAT Municipiul 

Vulcan 

 

 

 

600.000 euro 

 

 

 

09.09.2019 

 

 

 
25.10.2019 
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Asociatia Grup de 
Actiune Locala 

Municipiul Vulcan 

 

 

 

Vulcan 

 

 

 

POR 

 

 

 

Înființarea unei creșe 

 

 

 
P.O.R/GAL VULCAN/ 

2019/9/02/OS 9.1 

 

 

 
UAT Municipiul 

Vulcan 

 

 

 

400.000 euro 

 

 

 

18.11.2019 

 

 

 
06.01.2020 

     Autoritățile publice 

locale și unități cu 

personalitate juridică 

aflate în 
coordonarea/subordonar 

ea acestora; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asociatia Grup de 
Actiune Locala 

Municipiul Vulcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vulcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POCU 

 

 

 

 

 

 
 

Furnizare de servicii integrate 

pentru persoanele in cautarea 

unui loc de munca si 
Furnizare de servicii integrate 

pentru copii, tineri, 

adulti/parinti, etc prin 
intermediul unui centru multi 

functional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POCU/ GAL 

VULCAN/2019/5/ 01/ 

OS 5.1 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.420.000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.01.2020 

     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 
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     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 
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     (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; 

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 

Alte organizații/entități 
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     relevante. 

Prin organizații/entități 

relevante se înțeleg acei 

actori care vor fi 
implicați în derularea 

uneia/unora dintre 

activitățile principale ale 
fișei de proiect 

contribuind în mod 

direct la atingerea 

indicatorilor  de 

realizare/rezultat asumat 

prin intervențiile POCU 
din SDL . 

   

 

 
 

Avizat, Intocmit, 

 

Manager GAL, Peter Rodica Mariana  Gavrila Alexandru Dan 
Ivan Maria 
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