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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
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 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate 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. 
CONTRACT DE FINANȚARE NR: POCU/303/5/2/130360 

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 
 
TITLU PROIECTULUI 

Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor” 

BENEFICIAR / LIDER DE PROIECT 

COMUNA CIUREA 
 

PARTENERI 

ASOCIAȚIA GAL „COLINELE IAȘILOR” 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRNOVA 
ASOCIAȚIA „PRIETENII BÂRNOVEI” 
 

Valoarea totală a proiectului este de 4.323.102,69 lei, fiind împărțită astfel: 

 4.106.947,59 lei cofinanțarea asigurată prin Fondul Social European; 
 185.303,31 lei finanțarea din bugetul național; 
 30.851,79 lei cofinanțarea proprie a beneficiarului.  
 

PERIOADA DE SELECȚIE A GRUPUI ȚINTĂ 

 01.11.2020 – 31.01.2021 
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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea 
marginalizată a teritoriului acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL „COLINELE IAȘILOR”, 
prin implementarea de măsuri integrate.  

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului include 15 unități 
administrative teritoriale din județele Iași – Comunele Bârnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, 
Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești și din 
județul Neamț- Comuna Pâncești. 

 

Prin proiect vor fi desfășurate o serie de măsuri integrate care vizează un număr de minim 250 
persoane aflate în risc de sărăcie, dezvoltând servicii de tipul: 

A. Servicii sociale– adresate unui număr de 250 beneficiari, copii si adulți aflați în risc de 
sărăcie si excluziune socială. 
B. Servicii educaționale - adresate unui număr de 125 copii – elevi din ciclul primar și 
gimnazial din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, aflați în risc de sărăcie si excluziune socială.  
C. Servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii - adresate unui număr de 125 
persoane adulte, șomeri, persoane neocupate, aflate in risc de sărăcie sau excluziune 
socială. 
 
 

 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional  Capital  Uman 2014-2020 
Axa  prioritara 5 -  Dezvoltare  locală  plasată  sub  responsabilitatea  comunității. 

GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL PENTRU PROIECT 
 

Grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
1. Au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL 

„Colinele Iașilor”; 
2. Sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, adică se află într-una din următoarele 

situații: 
a. (A) în risc de sărăcie  
b. (B) se confruntă cu o deprivare materială severă  
c. (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

O persoană care face parte din grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială poate fi încadrată în una din următoarele categorii, ca de exemplu: 
• persoană care face parte din grupul țintă, persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială, poate fi încadrată în una din următoarele categorii: 
• persoane adulte șomere sau inactive; 
• persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe 
fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse 
bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de 
egalitate cu ceilalți. 
• copii în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu 
nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economice, copiii din 
familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în 
mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe 
termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți 
adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, 
copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii care nu au fost înscriși 
la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.), mame minore, adolescenți cu 
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii; 
• tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial; 
• adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; 
• părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de 
părăsire timpurie a școlii; 
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ACTIVITĂȚILE SOCIALE VIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 

1. Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale - această activitate se va derula în cadrul Centrului 
de zi al Asociației „Prietenii Bârnovei”, iar beneficiarii vor fi minim 50 copii din familii vulnerabile, 
monoparentale, în risc de sărăcie și excluziune socială aflate în alte situații de nevoie socială.  
Scopul serviciului social este de a furniza servicii sociale copiilor aflați în situații de risc sociale, a 
căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate/serviciile oferite, în vederea depășirii 
situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

2. Realizarea unor acțiuni cu impact direct asupra facilitării accesului la educație și 
prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii - se adresează unui număr de minim 75 de copii in 
risc de sărăcie sau excludere socială din zona marginalizată și va fi dezvoltat de către partenerul 
public Școala Gimnazială Bârnova. Copiii vor beneficia de activități 
extrașcolare/extracurriculare, în vederea creșterii accesului și a participării la educație și a 
prevenirii abandonului școlar.  

3. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii – 125 de persoane în risc de sărăcie 
sau excluziunea socială din comunitatea marginalizată, persoane adulte, șomere, persoane 
neocupate. Beneficiarii vor fi orientați către componenta de ocupare din punctul unic de acces 
după evaluarea necesitaților individuale din perspectiva ocupațională. Serviciile de care 
beneficiază persoanele:  

 servicii de informare si consiliere profesionala 
 servicii de formare profesionala  

 
4. Susținerea antreprenorialului, inclusiv a ocupării pe cont propriu - serviciile se adresează unui 
număr de minim 40 persoane care dovedesc certe calități antreprenoriale și doresc să 
inițieze/dezvolte o afacere, activitate pe cont propriu. Beneficiarii au  oportunitatea obținerii 
unui micro-grant pentru înființarea unei afaceri – subvenție cu valoarea maxima de 25.000 
euro/plan de afaceri evaluat și selectat/firma înființată în cadrul proiectului. 
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DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 
 

• La sediul Primăriei Ciurea și al Asociației GAL „Colinele Iașilor”; 
• La adresa de e-mail secretariatgal@colineleiasilor.ro 
 

Pentru limitarea barierelor comunicaționale și respectarea egalității de șanse și tratament, 
potențialii beneficiari ai proiectului au la dispoziție mai multe canale pentru contactarea 
experților parteneriatului:  
1. Telefonic: la numere de telefon de pe website-urile partenerilor  
2. E-mail parteneri : primariaciurea@yahoo.com / secretariatgal@colineleiasilor.ro 
3. Website-ul proiectului : http://actionampentrucomunitate.ro/ 
4. Profilul de social-media al partenerilor : https://www.facebook.com/actionam/ 
5. Direct la sediul fiecărui partener 
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