
SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE 
TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR -Cod proiect:139791-
depus în 27.08.2020 – declarat ELIGIBIL în 02.11.2020

• Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități 
marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități 
marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona 
rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.



COMPONENȚA - ATRIBUȚIILE –ALOCARE 
FINANCIARĂ A PARTENERIATULUI

Valoarea totală eligibilă: 4.744.045,63 lei 
DURATA: 30 LUNI

• S – ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL ZIMBRILOR, 
implicată în activități de antreprenoriat -1.872.700,77 LEI, 
Cofinanțare=0 lei

• P1 - COMUNA VÂNĂTORI – NEAMȚ, APL, furnizor de servicii sociale -
1.425.566,16 LEI, Cofinanțare: 28.514,35 lei adica 2,00% din VT 
eligibila solicitată 

• P2 – ASOCIAȚIA " EDUCAȚIE SI VIITOR " , ONG , actor relevat pe 
măsura socială și ocupare - 1.445.778,70 LEI, Cofinanțare=0 lei



DOMENII DE INTERVENȚIE 

• A4 – OPERAȚIONALIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE FINANȚATĂ 
PRIN PNDR („ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ 
ȚINUTUL ZIMBRILOR” ) ȘI FURNIZAREA DE SERVICII DE INCLUZIUNE 
SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ - GAL TINUTUL 
ZIMBRILOR 

• - A6. DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL SI CREAREA DE 
LOCURI DE MUNCA 

• - A7. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT A PERSOANELOR 
VULNERABILE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA IGIENEI LOCUINȚELOR CELOR 
100 PERSOANE VÂRSTNICE DIN GRUPUL ȚINTĂ 



INDICATORI PROIECT PROPUȘI

• 250 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie si 
excluziune sociala beneficiază de servicii integrate din care 150 de 
persoane participă la măsurile de ocupare. 

• 75 persoane din grupul țintă vor dobândi o calificare la încetarea 
calității de participant. 

• 38 persoane din grupul țintă vor avea au un loc de muncă, la 
încetarea calității de participant. 



• Se vor presta 6 servicii sociale/socio-medicale pentru membrii grupului țintă

• 5 servicii sociale

- În cadrul Centrului de zi : 1- servicii de socializare si petrecere a timpului liber, 2- consiliere 
sociala si psihologica pentru persoane vârstnice

- 3 - servicii de consiliere în comunitate prin continuarea programului de informare în scopul 
prevenirii separării copilului de familia sa;  

-4 -ședințe sociale de informare și consiliere socială și suport juridic, consiliere psihologică ,
orientare vocațională/ educație extracurriculară și consiliere medicală primară;

-5- seminarii privind combaterea discriminării si promovarea multiculturalismului prin acțiuni de 
implicare civica si voluntariat

• 1 serviciu socio-medical de îmbunătățire a calității vieții și în special îmbunătățirea igienei 
locuinței si a spatiilor conexe 



• Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat), 10 firme noi 
înființate, 100.000 lei subvenție /firmă nou înființată

• Dotarea sediului GAL cu laptop-uri, multifuncționale ( A3 & A4), 
videoproiector, scaune ergonomice, dozator apă cu filtre

• Se vor achiziționa mașini de spălat pentru 100 gospodării unde 
locuiesc persoane vârstnice

• Centrul de zi pentru persoane vârstnice se va dota cu laptop-uri, 
multifuncțională A3, videoproiector, tablă multifuncțională cu 
accesorii, frigider, dozator apă cu filtre, kit-uri terapie ocupațională

• Subvenție pentru participanții la cursurile de calificare ( 1500 lei 
pentru cursurile de 360 ore și 600 lei pentru cursurile de 120 ore)

• 3 cursuri de inițiere /specializare (120 ore) și 3 cursuri de calificare 
nivel 1 ( 360 ore) în domeniile : IT,  Comerț și alimentație, Competențe 
antreprenoriale.


