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Calendar estimativ de lansare a apelurilor – ANUL 2020 

*toate sumele din tabelul de mai jos sunt exprimate în EURO 

Denumire 
GAL 

Orașul/ 
Municipiul 

Intervenția Mai August Total 
sumă 

lansată pe 
intervenții 

POCU 
(2020) 

Procent din 
alocarea 

financiară a 
SDL pentru 
intervenții 

POCU 

Total 
sumă 

lansată pe 
intervenții 

POR 
(2020) 

Procent din 
alocarea 

Financiară a 
SDL pentru 
intervenții 

POR 

Suma 
lansată 
(2020) 

Suma 
lansată 
(2020) 

Asociația 
„Grupul 

de 
Acțiune 
Locală” 

Baia Mare 

Baia Mare 1.1.1. Amenajare infrastructura urbană zonală_SDL - nivelare teren/ 
parcelare, construire și racordare infrastructură acces și utilități 

3,519,700 

  3,474,800 100% 3,519,700 100% 

2.1.2. Extinderea infrastructurii de transport (nepoluant) in teritoriul SDL 

3.1.1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - construcție/ dotare-echipare/ 
amenajare zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, teren de sport) 

3.1.2. Centru Social Anti_Drog (dezintoxicare, asistență socio - medicală, 
terapie, servicii alternative) 

3.1.3. Extindere/reorganizare Centrul Social Multifunctional Somaschi/ 
Macului si regenerare urbana in zona verde adiacenta 

4.1.1. Complex de locuinte sociale (1/5 blocuri x 60 apart)/ Ariesului 

4.1.2. Locuinte provizorii/ asistate social pe durata constructiei locuintelor 
sociale. 

6.3.1. Renovari/ reamenajari cladiri/ spatii unitati scolare (2 scoli gimnaziale) 

2.1.1 Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) 
din SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale. 

  

3,474,800 

4.2.1 Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza celor mai bune 
practici a locuirii ilicite/ Craica 

5.1.1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) - Caramidaria 
MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), centrul de 
formare profesionala in constructii) 

5.1.2. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) mestesuguri 
traditionale (handmade), 
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5.1.3. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL”  - (a) Centrul de formare/ 
reconversie profesionala in meseriile SES; (b) facilitare ucenicie, 
job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr insertie profesionala. 

5.2.1. Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri lemnoase 
> mobilier urban/ artefacte handmade, etc.  

5.2.2. Centrul Social "Atelier" / Somaschi - Centrul de evaluare si formare 
antreprenoriala sociala in domeniul ICC : (a) evaluarea, consilierea si 
formarea tinerilor din SDL/ZUM; (b) facilitare ucenicie, job_shadow_ing, 
internship); (c) nod retea locala ptr insertie profesionala,  

6.1.1. Centrul de perfectionare a cadrelor didactice - asimilarea celor mai 
bune metode de invatare activa, consiliere scolara, profesionala a elevilor si 
a parintilor, implicare civica -facilitare comunitara.  

6.2.1. Centrul Social "Atelier" - Clubul ETICO_Next GENeration (activitati 
cultural/ educationale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente culturale) / 
Spatii amenajate, terenuri de sport in vecinatate. 

7.1.1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - furnizare servicii: igienă, 
mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES 

7.1.2. Centru Social Anti_Drog - echipare, furnizare servicii: dezintoxicare, 
asistență socio - medicală, terapie, servicii alternative; 

7.1.3. Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - dotare/ 
echipare și furnizare servicii mobile (centrul de voluntariat, igienă personală, 
studio arte - unitate mobila) 

7.1.4. Cabinet stomatologic (serviciu social) - vecinătatea ZUM 

8.1.1. Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - servicii tip centru de resurse 
ONG/ organizatiile SES_formare membrii GAL  

8.1.2. Centrul Social "Atelier"/ Somaschi - servicii tip centru de resurse ONG/ 
organizatiile SES, organizatii de tineret, culturale, sportive. 
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