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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
 

 

 
 

APEL nr. POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1 
 
 

                 

        ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE 

PENTRU INTERVENȚIA  :  
 

            
DERULAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ, STAGII DE UCENICIE  

ȘI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA FACILITĂRII ACCESULUI   

ȘI MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII, 

 
 aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul 

educației, formării profesionale și ocupării,  
din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv 

Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023 

 
 

Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru 
proiectul “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii 

de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, derulat 
în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități 
marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC 

 
Finanțarea pentru “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și 
campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața 
muncii” va fi acordată prin:  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU),  
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul 
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare,  
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității,  
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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 
 
 

a. Data deschiderii apelului de selecţie;  
- Data lansării cererii de propuneri de proiecte:   03.06.2021; 

- Data și ora de începere a depunerii de propuneri de proiecte: 03.06.2021, ora 08.00; 

 
b. Data limită de depunere a propunerilor de de proiecte; 

- Data și ora de închidere a depunerii de propuneri de proiecte: 02.08.2021 ora 16.00 

 
c. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; 
Dosarul fișei de proiect se depune de către solicitant la sediul GAL Gârcini, într-un 
exemplar pe suport de hârtie (original) precum şi o copie scanată pe suport electronic 
(CD/DVD sau stick USB), cu respectarea datei minime de depunere mai sus amintită. 
Propunerile de proiecte vor putea fi depuse zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 
8.00-16.00. 
 

 
d. Valoarea apelului; 
Valoarea minimă a proiectului este de 101.000 euro, respectiv 477.437,10 lei. 
Valoarea maximă a finanțării este de 550.000 euro, respectiv 2.599.905,00 lei. 
 
Contravaloarea în lei a fost calculată la cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019, și 
anume 1 Euro = 4,7271 lei. 
 
Fișele de proiect și cererile de finanțare cu o valoare mai mică de 101.000 euro, 
respectiv 477.437,10 lei, vor fi respinse. 

 

 

e. Apelul de propunere proiecte pentru intervenția „ Derularea de programe de 

formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea 

facilitării accesului și menținerea pe piața muncii” aferent Măsurii M 1.2 se 

regăseste pe site- ul www.gal-garcini.ro 

 

     f.Ghidul solicitantului pentru măsura M 1.2, elaborat de GAL  se regăsește  pe site-ul  

www.gal-garcini.ro 

 

   g.  Procedura de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte este afișată la sediul GAL   

și pe site-ul  www.gal-garcini.ro 

 

    Informaţii referitoare la desfășurarea sesiunii ,solicitanții pot obține la sediul  

Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini ,Str. Aleea Episcop Popeea nr. 20, Săcele, 

jud. Brașov ,de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00,dar și la E-mail: 

gal.garcini@gmail.com ; Web: www.gal-garcini.ro  sau telefon  0723206231 
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