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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară nr.5: Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunitaţii; 
Obiectivul specific 1: ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu 
populație de peste 20.000 locuitori  
AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. Titlul proiectului: Sprijin pentru functionarea Grupului de Actiune Locala Bacău;  
Contract: POCU/390/5/1/123729 

 
GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU 

Adresă: Str. Ciprian Porumbescu, Nr.5, Cartierul Izvoare, Bacău, judeţ Bacău, CIF 38513887, Tel/Fax: 0234 512 726, 
0733.680 533, E-mail: iddgalbacau@gmail.com 
 
 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ - INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU 
LANSEAZĂ 

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL IDD Bacau /2022/9/1/OS9.1 
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE 

PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ - INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU în 
cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
 
 Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în:  
➢ Programul Operațional Regional 2014-2020  
➢ Axa prioritară 9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban,  
➢ Prioritate de investiții 9.1. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii  
➢ Obiectivul specific 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin 

măsuri integrate  
➢ Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău  
➢ Obiectiv specific 4 / O4. SPAŢII PUBLICE URBANE MODERNE ŞI SIGURE, DESTINATE TUTUROR CATEGORIILOR 

DE UTILIZATORI 
- MASURA 4.2 Modernizarea spaţiilor publice şi a              dotărilor sportive 
✓ Fișa de intervenție 6; Intervenția nr. 7. Amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, inclusiv teren 

de sport la centrele O școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social 
 
➢ Prezentul apel este cu termen limită de depunere: 

Data și ora de începere a depunerii de fișe de 
proiecte 

28/01/2022,    ora 09:00 

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de 
proiecte 

16/02/2022,    ora 16:00 

 
Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul Asociației GAL IDD Bacău, din str. Ciprian Porumbescu, nr.5, 
Cartierul Izvoare, Bacău, jud Bacău.  
 
Având în vederea legislatia în vigoarea privind răspândirea Covid-19, solicitanții acestui apel au posibiliatea de 
depunere online a fișelor de proiect, sub semnătura electronică a reprezentantului legal, la adresa 
iddgalbacau@gmail.com în perioada 28/01/2022 ora 9.00 - 16/02/2022, ora 16.00. 
Fisele de proiecte vor putea fi depuse zilnic, de luni până vineri.  
Interval orar depunere fișe de proiecte: 9:00 – 11:00, 14:00-16:00  
 
Bugetul apelului  
La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.  
Valoarea totală maximă eligibila a pachetului de fișe de proiecte este de 100.000 euro, respectiv: 

mailto:iddgalbacau@gmail.com
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OBIECTIV / Măsura 
Fișa de intervenție  

Interventia nr.  

Alocare 
financiara 
maxima 
eligibila 
-Euro- 

O4. SPAŢII PUBLICE URBANE 
MODERNE ŞI SIGURE, DESTINATE 

TUTUROR CATEGORIILOR DE 
UTILIZATORI 

 
MASURA 4.2 Modernizarea spaţiilor 

publice şi a dotărilor sportive 

Fișa de intervenție 6 
Intervenția nr. 7. - Amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă 
pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școală pentru 
toți și viitorul Centru integrat medico-social  

*prezentul apel vizeză amenajarea de parcuri şi spaţii de 
joacă pentru copii, inclusiv teren de sport, doar la viitorul 
Centru integrat medico-social cu amplasare în  Zona 
Distinctă Letea  

100.000 

 

Fișele de proiect trebuie să  contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul Planului 
de acțiune al SDL, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor 
subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU 2014-2020 și 
din POR 2014-2020 (Anexa 20 a SDL aprobat – ( strategia poate fi consultată la adresa https://galbacau.ro/s-d-l-
bacau/ ) 
 

Cursul valutar care se utilizează atât pe parcursul întregului proces de selecție si prioritizare a fiselor de proiect, cat 

si pe parcursul întregului proces de verificare a cererii de finanțare si contractare pentru calculul valorilor 

intervențiilor va fi cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte de către POR, respectiv 1 euro=4,7515 

lei . 

 
Ce finanțează apelul:  
Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile:  

❖ Modernizarea spaţiilor publice şi a dotărilor sportive respectiv amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă 
pentru copii, inclusiv teren de sport la viitorul Centru integrat medico-social 

Actiunile sprijinite in cadrul interventiei ce fac obiectul prezentului Ghid, fără a fi exhaustive, vor finanța 
urmatoarele tipuri de investitii / Activități indicative: 

- Extindere, amenajare, reamenajare şi dotare parcuri, scuaruri şi alte spaţii publice verzi; 
- Reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit 
- Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele cu o lipsă 

acută de spaţii verzi; 
- Înverzirea suprafeţelor betonate (străzi, alei) 
- Amenajarea și dotare de spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere- terenuri de      sport, teren 

pentru fitness, locuri de joacă pentru copii, etc; 
- Lucrări de dotare și montare cu sisteme /echipamente supraveghere video sau cabine de pază. 

 
Cine poate solicita finanțare:  
 

▪ UAT Municipiul Bacau, definita conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru in GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
BACĂU” constituit pentru implementarea SDL;  

Sau dupa caz  
▪ Parteneriate între UAT Municipiul Bacau - membru GAL și lider de parteneriat - și furni-zori de 
servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii 
sociale (în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);  
▪ Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel 

putin un an, inainte de depunerea fisei de proiect, cu competențe în furnizare de servicii sociale, 
comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport;  

Rezultate așteptate: 

https://galbacau.ro/s-d-l-bacau/
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Investițiile realizate prin intermediul acestor proiecte vor răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate, 
respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la:  
• un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat, etc. 
 
Rezultatele vor fi atinse printr-o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri care vizează 
cauzele specifice ale fenomenului sărăciei și excluziunii sociale a persoanelor și co-munităților.  
Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista 
de mai jos:  

❖ Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect 

lansate de GAL „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului 

DRLC   (https://galbacau.ro/apeluri-de-selectie/ ) 
  MASURA 4.2 Modernizarea spaţiilor publice şi a dotărilor sportive 
 Apelului de fișe de proiecte POR/GAL IDD BACAU 2021/9/1/OS9.1. 

❖ Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 
por/2019/9/9.1/1/7Regiuni, POR/2019/9/9.1/1/bi și POR/2019/9/9.1/1/întreprinderi, Axa prioritara 9 - 
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de 
investitii 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)  
(consultați https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9 ) 

Anexe  
(puteți descărca anexele în format editabil de la adresa: https://galbacau.ro/apeluri-de-selectie/ ) 
 
Anexa 1-  Fișa de proiect  
Anexa 2 – Grila CAE  
Anexa 3 – GRILA ETF  
Anexa 4– Declaratie de angajament  
Anexa 5– Declaratie privind evitarea dublei finantari  
Anexa 6– Declaratie de eligibilitate  
Anexa 7 – Acordul de parteneriat  
Anexa 8 – Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
 
Solicitanții pot obține informații referitoare la desfășurarea sesiunii la sediul Asociației GAL IDD Bacău , din str. 
Ciprian Porumbescu, nr.5, Cartierul Izvoare, Bacău, jud Bacău, de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 11:00, 
14:00-16:00, precum și la adresa de email  iddgalbacau@gmail.com sau telefonic la 0733.680 533 , 0740386125 . 
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet 
https://galbacau.ro/ pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / 
clarificări.  
 
Date de contact GAL : Tel: 0733.680 533 ; E-mail: iddgalbacau@gmail.com  
 
 
Președinte GAL IDD Bacău  
Dan TĂTARU 
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