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COMUNICAT DE PRESĂ , 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță  

stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, Săcele, jud. Brașov 

 

 
           Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. 
POCU/390/5/1/123284 din 13.09.2018, proiectul Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru 
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284 cu finanțare 
prin Programul Operațional Capital Uman, 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, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului 
pentru “Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20 000. locuitori”- Etapa a III-a a Mecanismului DLRC 
(Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității)  
 
  Proiectul constă în sprijinirea funcționării GAL Gârcini, în perioada 14 septembrie 2018 – 31 octombrie 
2023, în vederea implementării eficiente și eficace a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană 
Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională prin intermediul unui pachet de proiecte hard și soft în 
valoare totală de 1.627.954,98 lei (1.546.557,23 lei finanțare nerambursabilă din FSE și 81.397,75 lei 
finanțare nerambursabilă din Bugetul Național), cu scopul de a crește coeziunea socială, îmbunătăți 
mediul de viață și a obține creștere economică în teritoriul vizat. 
 
În prezent, stadiul implementării SDL este următorul: 
 
I. Următoarele fișe de proiecte depuse au fost admise spre finanțare de către OIR POSDRU și se află în 
faza de precontractare: 

1. “Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tineri din teritoriul SDL 
Garcini” înregistrată cu nr. POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020, în valoare totală 
eligibilă de 2.363.513,21 lei,  

2. “START – Antreprenor în Gârcini” înregistrată cu nr. POCU/GAL Garcini/2020/ AP 5/ 2 / OS 
5.1/1/06.11.2020, în valoare totală eligibilă de 1.878.023,66 lei. 

 
II. La începutul lunii martie a fost aprobată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și, 
ulterior, de către Adunarea Generală Extraordinară a Asociației GAL Gârcini, modificarea Strategiei de 
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Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, prin care s-au făcut unele realocări de fonduri între măsurile de 
finanțare. Modificările solicitate vizează: 

1. Înlocuirea intervenției de tip POR (hard) Construcția unei creșe care să deservească familiile din 
teritoriul SDL aferentă măsurii Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul  SDL prin furnizarea de 
servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii cu intervenția 
Reabilitarea/modernizarea/dotarea instituțiilor de învățământ din teritoriul SDL, în valoare de 
428.180 euro. Înlocuirea a fost necesară ca urmare a inexistenței unui teren eligibil în ZF pentru 
realizarea construcției creșei. 

2. Actualizarea valorii intervenției de tip POR (hard) Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în 
ZUM și redenumirea intervenției ca “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în 
ZUM”, aferentă măsurii Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și 
servicii publice de la valoarea de 1.365.000 euro la valoarea de 725.257 euro și transferul 
diferenței rezultate la intervenția Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF 
aferentă măsurii Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării 
profesionale și ocupării, respectiv intervenția Înființarea unui centru socio-medical în ZUM 
aferentă măsurii Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale. Modificarea s-a impus pentru 
evitarea dublei finanțări, deoarece Compania Apa Brașov SA urmează să execute, conform 
studiului de fezabilitate deja elaborat și aflat în proces de aprobare, lucrări de reabilitare și 
dezvoltare a rețelei de apă și apă uzată și în cartierul Gârcini (ZUM), lucrări ce vor fi finanțate 
prin Programul POIM.  

3. Actualizarea valorii intervenției de tip POR (hard) Înființarea unui centru socio-medical în ZUM 
aferentă măsurii Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale de la 200.000 euro la 457.362 
euro prin transferul sumei de 257.362 euro de la intervenția Extinderea rețelelor de alimentare 
cu apă în ZUM aferentă măsurii Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la 
utilități și servicii publice. Valoarea finală a investiției este confirmată de documentația tehnico-
economică elaborată, aprobată prin HCL nr. 259/26.11.2020 și este justificată de dimensiunile 
propuse ale clădirii, complexitatea lucrărilor necesare și conținutul listei de dotări propuse 
pentru funcționalizarea noului centru. 

4. Actualizarea valorii intervenției de tip POR (hard) Amenajare și dotare Centru Educațional 
Multifuncțional în ZF aferentă măsurii Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul 
educației, formării profesionale și ocupării de la 200.000 euro la 717.082 euro prin 
redirecționarea economiilor realizate de la intervențiile Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
instituțiilor de învățământ din teritoriul SDL, Crearea de spații pentru activități comunitare și 
petrecerea timpului liber și Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în ZUM. Valoarea finală a 
investiției este confirmată de documentația tehnico-economică elaborată, de dimensiunile 
clădirii asupra căreia se intervine, de complexitatea lucrărilor necesare și conținutul listei de 
dotări necesare pentru funcționalizarea noului centru  și de caracterul acut al deficiențelor cu 
care membrii comunității defavorizate din teritoriul SDL se confruntă în ceea ce  privește accesul 
la educație, formare profesională și oportunități de angajare, deficiențe pe care proiectul UAT 
Municipiul Săcele își propune să le adreseze. 
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5. Actualizarea valorii intervenției de tip POR (hard) Crearea de spații pentru activități comunitare 
și petrecerea timpului liber aferentă măsurii Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea 
coeziunii comunitare de la valoarea de 150.000 euro la valoarea de 87.119 euro și transferul 
diferenței rezultate la intervenția Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF 
aferentă măsurii Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării 
profesionale și ocupării. Modificarea s-a impus ca urmare a dificultății în identificarea de 
terenuri neconstruite pe teritoriul ZUM, aflate în proprietatea UAT Municipiul Săcele, care să 
permită realizarea proiectului.  

 
III. Calendarul estimativ al următoarelor lansări de apeluri de proiecte este următorul: 
 

1. Aprilie 2021:  
- 15.04.2021: Intervenție POR “Înființarea unui centru socio -medical în ZUM” 
- 16.04.2021: Intervenție POR “Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF” 
- 29.04.2021: Intervenție POCU “Derularea de programe de formare profesională, stagii de 

ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața 
muncii”  

2. Mai 2021: 
- 13.05.2021: Intervenție POCU “Operaționalizarea centrului și furnizarea de servicii integrate 

socio-medicale și de inserție socio-profesională” 
3. Iunie 2021: 

- 07.06.2021: Intervenție POR “Reabilitarea/modernizarea/dotarea instituțiilor de învățământ 
din teritoriul SDL” 

4. Iulie 2021: 
- 02.07.2021: Intervenție POR “Crearea de spații pentru  activități comunitare și petrecerea 

timpului liber” 
- 15.07.2021: Intervenție POR “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în 

ZUM” 
5. Septembrie 2021: 

- 03.09.2021: Intervenție POR “Construcția de locuințe sociale” 
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