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ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BAIA MARE 
 

                                                           LANSEAZĂ 
 

         APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALBAIAMARE/2021/5/14/OS5.1 
 

 

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: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității  

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 

 

Intervențiile lansate din SDL aprobată:  

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. 

Prezentul apel este cu termen limită de depunere  

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 21.05.2021, ora 08:00  

Data și ora de închidere a depunerii de fișede proiecte: 21.06.2021, ora 16:00  



 

Locația de depunere a fișelor de proiecte: Dosarul fișei de proiect se depune de către 

solicitant la sediul GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc. Baia Mare, jud. Maramureş. Fișele de 

proiecte vor putea fi depuse zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.  

 

Solicitanţi eligibili:  

- Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau 

subordonate acestora; 

- 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 și completările ulterioare; 

- Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe 

alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educației și cercetării și 

al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea 

Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât 

cele formale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene 

Bugetul apelului  

Valoarea acestui apel este de 200.000 euro, respectiv 945.420 lei, reprezentând 

contravaloarea în lei Ia cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1 EURO = 

4,7271 RON. 

Valoarea minimă a bugetului proiectului este 180.000 euro. Valoarea maximă a bugetului 

proiectului este 200.000 euro. 

Obiectiv 
specific / 
Măsură 

Tipuri de  
intervenții 

Grup țintă minim 

Valoarea 
minimă a 
fișei de 
proiect 
(EUR) 

Valoare 
maximă a 

fișei de 
proiect 
(EUR) 

A
lt

e
 f

o
n

d
u

ri
 

(E
U

R
) 

6. Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la 
nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. 

6.1. Creșterea 
capacității, 
diversității 
furnizării de 
servicii 

6.1. Centrul de 
perfectionare a 
cadrelor 
didactice - 
asimilarea celor 

• 50 cadre 
didactice care 
vor participa la 
cursuri privind 
lucrul cu copiii 

180.000 200.000 0 



 

educaționale 
formale 
adecvate 
copiilor/ 
elevilor din 
zone 
marginalizate, 
favorizând 
integrarea lor 
socială și 
multiplicand 
oportunitățile 
lor de 
dezvoltare 
personală 

mai bune metode 
de invatare 
activa, consiliere 
scolara, 
profesionala a 
elevilor si a 
parintilor, 
implicare civica -
facilitare 
comunitara.  

din 
zonele/grupurile 
marginalizate și 
care lucreaza cu 
copii aflati in 
risc de saracie si 
excluziune 
sociala  

 

 

Pentru vizualizarea GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL BAIA MARE, 

ÎN CADRUL SDL – ETAPA A III-A A MECANISMULUI DLRC şi a Anexelor aferente acestui apel 

de fișe de proiecte, accesaţi site-ul www.galbm.ro.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociației GAL Baia Mare, bd. Unirii, nr.19, loc. 

Baia Mare, jud. Maramureş, de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00, precum și la 

adresa de email: asociatia.galbm@gmail.com sau telefon 0770.198.367.  

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiecte, să consultați periodic 

pagina de internet www.galbm.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor 

specifice, precum și alte comunicări/clarificări. 

 

        

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020, 

Cod SMIS 2014+ 127124 
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