POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în urma evaluării tehnico-financiare
Nr.
crt.

Cod My
Smis

Denumirea Beneficiarului

Adresa Beneficiar

Categorie
Beneficiar

Regiune/
Județ

punctaj

Titlul
proiectului

OS

Obiectivul general al proiectului

Buget total proiect

1

102040

ASOCIAŢIA DE BINEFACERE PRO Municipiul Resița, România, Str. Aleea
VITAM
Tineretului nr. 7, județul Caraș-Severin,
cod poștal 320126

ONG

Vest / Caraș-Severin / 97.5
Anina

POCU/18/4/1

Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu
populație aparținând minorității rome din Anina, judetul
Caraș-Severin

Obiectivul general al proiectului este reducerea semnificativă a numărului de persoane aflate
în risc de săracie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Anina în care există
populație aparținând minorității rome, prin aplicarea unui set complet de măsuri integrate și
inovative, care răspund nevoilor specifice ale grupului țintă, identificate în analiza preliminară.

14,560,344.00

2

103133

ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU O VIATA MAI BUNA

Municipiul Bucuresti, România, Str. Bv.
George Cosbuc nr. 42-44, judeþul
Bucuresti, cod postal 050142, România

ONG

Sud Est / Constanta /
Cuza Voda

96.0

POCU/18/4/1

Masuri integrate pentru comunitate

Cresterea calitatii vietii pentru 640 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala,
din care 110 de copii si 192 romi, prin participarea la actiuni integrate educationale, de
ocupare si antreprenoriat, sociale si medicale de calitate, de locuire si reglementare acte, prin
promovarea principiilor de incluziune sociala si nediscriminare.

19,364,471.31

3

101639

MUNICIPIUL ALBA IULIA

Municipiul Alba Iulia, România, Str. Calea UAT
Motilor nr. 5A, judeţul Alba, cod poştal
510134, România

Centru / Alba / Alba
Iulia

96.0

POCU/18/4/1

ALBA IULIA 360

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din Municipiul
Alba Iulia prin implementarea de masuri integrate adresate acestora in acord cu principiile
promovarii incluziunii sociale, combaterii saraciei si a oricarei forme de discriminare.

25,183,687.80

4

101765

ONG

Centru / Alba

94.0

POCU/18/4/1

Investim in viitor!

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 2
comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din judetul Alba.

21,689,237.00

5

101698

ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA Municipiul Alba Iulia, România, Str.
Miron Costin nr. 2, judeţul Alba, cod
poştal 510151, România
CENTRUL CREŞTIN DE
Municipiul Bistriţa, România, Str.
REINTEGRARE SOCIALĂ
Compozitorilor nr. 6D, judeţul BistriţaBISTRIŢA - ONISIM
Năsăud, cod poştal 420159, România

ONG

Centru / Mureş /
Petelea

94.0

POCU/18/4/1

Sansa pentru comunitatea marginalizata roma din Petelea Implementarea mecanismelor de dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata
formata din 1443 persoane, din care 1403 de etnie roma (97,23%) din cadrul comunei Petelea
(jud. Mures), astfel incat, la finalul interventiei preconizate in cadrul proiectului, gradul de
dezvoltare socio-umana a membrilor comunitatii mentionate sa fie vizibil si sustenabil
imbunatatit intr-o maniera integrata.

9,474,962.71

6

102218

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Municipiul Bistriţa, România, Str. Piata
Petru Rares nr. 1, judeţul BistriţaNăsăud, cod poştal 420080, România

UAT

Nord-Vest / BistriţaNăsăud / Teaca

93.0

POCU/18/4/1

IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătă țirea
situației socio-economice a persoanelor defavorizate din
comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul
Bistrița-Năsăud

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri
integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in
care exista populatie apartinand minoritatii rome in proportie de 23%.

24,861,535.19

7

102217

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Municipiul Bistriţa, România, Str. Piata
Petru Rares nr. 1, judeţul BistriţaNăsăud, cod poştal 420080, România

UAT

Nord-Vest / BistriţaNăsăud / Lechinţa

92.0

POCU/18/4/1

IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru
îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei
Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri
integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata, in care exista populatie apartinand
minoritatii rome in proportie de 17.3%.

26,054,409.00

8

101914

COMUNA CERAT

Sud Vest / Dolj / Cerat 92.0

POCU/18/4.1

Doar impreuna putem reusi - Masuri integrate pentru
combaterea marginalizarii rurale

101688

MUNICIPIUL BAIA MARE

Nord Vest /
Maramures / Baia
Mare

91.5

POCU/18/4/1

Standarde pentru Baia Mare - incluziune și integrare fără
discriminare

Limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune sociala in comunitatile
marginalizate cu populatie de etnie roma prin masuri integrate de educatie, formare,
ocupare, locuire, sanatate si asistenta sociala.
Cresterea calitatii vietii in comunitatea marginalizata în care exista populaþie aparþinând
minoritaþii rome stabilita ca arie de implementare, prin furnizarea de interventie integrata in
corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac parte, pentru 800 de
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii.

21,249,061.93

9

Cerat, România, Str. Soseaua Calafatului UAT
nr. 42, judeþul Dolj, cod postal 207180,
România
Municipiul Baia Mare, România, Str.
UAT
Gheorghe Sincai nr. 37, judetul
Maramures, cod postal 430311, România

10

101455

CENTRUL DE RESURSE PENTRU
COMUNITATILE DE ROMI

Municipiul Cluj-Napoca, România, Str.
?EBEI nr. 21, judeţul Cluj, cod poştal
400305, România

Centru / Mureş /
Municipiul Târnăveni

90.0

POCU/18/4/1

ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru
dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures

Promovarea accesului egal la masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, servicii
sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din
municipiul Tarnaveni, judeţul Mures, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

13,925,955.78

11

101910

ASOCIATIA CENTRUL DE
CERCETARE SI FORMARE A
UNIVERSITATII DE NORD BAIA
MARE

Municipiul Baia Mare, România, Str. Bd. ONG
Unirii nr. 18, judetul Maramures, cod
postal 430232, România

Nord Vest /
Maramures / Jibou

90.0

POCU/18/4/1

Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în
beneficiul întregii comunități

Proiectul se adreseaza unei comunitati marginalizate în care exista populaþie aparþinând
minoritaþii rome din orasul Jibou, in care 1/3 se suprapune pe o comunitate nominalizata in
Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (cartierul Caramidariei), care este la o saracie extrema,
dar si strazile invecinate sunt locuite de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala,
astfel ca zona este extinsa, continand si cartierul mentionat in Atlas.

20,361,749.26

12

101760

MUNICIPIUL CODLEA

Municipiul Codlea, România, Str. Lunga
nr. 33, județul Brașov, cod poștal
505100, România

UAT

Centru / Brașov /
Codlea

89.5

POCU/18/4/1

Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și
Nediscriminare (MALIN)

Creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din
cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de minoritate
rroma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

18,106,062.11

13

101899

COMUNA COLTĂU

Coltau, România, Str. Principala nr. 1G,
judetul Maramures, cod postal 437283,
România

UAT

Nord Vest /
Maramures / Coltau

89.0

POCU/18/4/1

Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si
eficient

Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, locuire, asistenta socio-medicala
pentru comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma in vederea reducerii
saraciei si cresterii incluziunii sociale.

19,042,727.79

14

102039

ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC

Municipiul Baia Mare, România, Str.
Rachetei nr. 3, judetul Maramures, cod
postal 430204, România

ONG

Nord Vest / Salaj /
Cheud

89.0

POCU/18/4/1

TRAISAREL DÈMNO ANDA CHEUD - Servicii integrate
pentru o viață demnă

Implementarea pentru comunitatea de romi din localitatea Cheud, judeþ Salaj, respectiv
pentru 510 persoane, a unui pachet de masuri integrate de incluziune sociala, combatere a
saraciei si a oricarei forme de discriminare.

18,592,195.59

ONG

22,823,914.25

15

102559

CENTRUL DE RESURSE PENTRU
COMUNITATILE DE ROMI

Municipiul Cluj-Napoca, România, Str.
?EBEI nr. 21, judeţul Cluj, cod poştal
400305, România

ONG

Centru / Mureş /
89.0
Municipiul Sighişoara

POCU/18/4/1

MAINSTREAM SIGHISOARA - investitie europeana pentru
incluziunea sociala

Promovarea accesului egal la masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, servicii
sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din
municipiul Sighisoara, judeţul Mures, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

12,671,138.37

16

101871

COMUNA CALOPAR

Calopar, România, Str. Principala nr. 572, UAT
judetyul Dolj, România

Sud Vest / Dolj / Calopar88.5

POCU/18/4.1

Promovarea incluziunii si combaterea saraciei in zonele
marginalizate prin activitati inovative

Obiectivul General al proiectului vizeaza sprijinul incluziunii sociale si combaterea saraciei in
randul membrilor comunitatilor marginalizate prin interventii de tip integrat.

12,025,433.00

17

103385

ASOCIATIA PAKIV ROMANIA

Municipiul Alba Iulia, România, Str. Emil ONG
Racoviță nr. 76, județul Alba, cod poștal
510175

Centru / Alba / Vințu
de Jos

88.5

POCU/18/4/1

CCI SIBIȘENI - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A
INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS

Proiectul are ca obiectiv promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei
forme de discriminare ca instrument flexibil si durabil pentru reducerea numarului de
persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din Vin țu
de Jos în care exista populaþie aparținând minoritații rome.

21,527,559.71

18

103065

ORASUL MARASESTI

Oras Marasesti, România, Str. Siret nr. 1, UAT
str. Siret, nr. 1, Oras Marasesti, Judet
Vrancea, Romania, judetul Vrancea, cod
postal 625200, România

Sud Est / Vrancea /
Marasesti

88.0

POCU/18/4/1

Actiuni strategice pentru reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judetul
Vrancea

furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin pentru comunitatea marginalizata roma
din orasul Marasesti, judetul Vrancea, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in
excluziune sociala si risc de saracie.

19,267,516.95

19

101977

ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC

Municipiul Baia Mare, România, Str.
Rachetei nr. 3, judetul Maramures, cod
postal 430204, România

ONG

Nord Vest /
87.5
Maramures / Satulung

POCU/18/4/1

Integrarea - soluție a modernizării comunității

Promovarea unui pachet de intervenþii integrate cu scopul incluziunii sociale, cresterii
capacitaþii de ocupare si reducerii riscului de saracie a grupului þinta format din 552 de
persoane, din comunitatea Finteusu Mic, comuna Satulung, judeþul Maramures.

24,367,131.30

20

102789

Asociatia Centrul Rromilor
"Amare Rromentza"

Adresa de corespondenta:
ONG
Str.Constantin Bosianu, Nr. 15, sector 4,
Bucuresti, România

Sud Vest / Olt / Gradinari
86.0

POCU/18/4.1

VAZDIPE – Po mishto sarenqe amare rromendar.
Dezvoltarea multisectoriala a comunitatii interetnice din
Gradinari prin masuri integrate si auto-sustinere

„VAZDIPE – Po mishto sarenqe amare rromendar. Dezvoltarea multisectoriala a comunitatii
interetnice din Gradinari prin masuri integrate si auto-sustinere”

20,189,050.04

21

102133

MUNICIPIUL SIGHETU
MARMATIEI

Municipiul Sighetu Marmatiei, România, UAT
Str. Bogdan Voda nr. 14, judetul
Maramures, cod postal435500, România

Nord Vest /
Maramures / Sighetu
Marmatiei

86.0

POCU/18/4/1

ROMarmatia- abordare integrata a saraciei si excluziunii
sociale

Proiectul se adreseaza unei comunitati marginalizate în care exista populaþie aparþinând
minoritaþii rome din municipiul Sighetu Marmatiei, in care 2/3 din grupul tinta propus se va
suprapune pe o comunitate nominalizata in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate care este
la o saracie extrema, de tip getou, dar si strazile invecinate sunt locuite de persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala, astfel ca propunem extinderea zonei, pornind de la cea
nominalizata in atlas.

19,387,807.55

22

101818

COMUNA SÎNGEORGIU DE
MUREȘ

Sângeorgiu de Mureș, România, Str.
Petki David nr. 130, județul Mureș, cod
poștal 547530, România

UAT

Centru / Mureș /
Sîngeorgiu de Mureș

84.5

POCU/18/4/1

O șansă pentru fiecare în Sîngeorgiu de Mureș

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 4
comunități marginalizate din comuna Sîngeorgiu de Mureș, județul Mureș, în care există
preponderent populație aparținând minoritații rome, prin implementarea de măsuri integrate
prin intermediul intervențiilor în domeniul educației, ocupării forței de muncă, furnizării de
servicii medico-sociale și sociale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării de asistență
juridică și combaterea discriminării și promovării multiculturalismului.

15,168,924.72

23

101308

ALIANTA PENTRU LUPTA
Municipiul Bucuresti, România, Str.
IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI Bld.Metalurgiei nr. 468-472, bl.C5, sc.1,
TOXICOMANIILOR
et.1, ap.18, Sector 4, Bucuresti, cod
postal 041837, Romania

ONG

Sud Est / Constanta /
Harsova

84.0

POCU/18/4/1

ADMIS – masuri integrate pentru categorii defavorizate
din zona de Vest a orasului Harsova

Dezvoltarea locala a comunitatii marginalizate din localitatea Harsova, judetul Constanta si
reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie, prin implementarea de masuri
integrate, de combatere a saraciei si excluziunii
sociale pentru 600 de persoane vulnerabile, in termen de 36 de luni.

23,292,738.31

24

102788

COMUNA DRAGOMIREŞTI

Dragomireşti, România, Str. Principala,
judeţul Vaslui, cod poştal 737200,
România

UAT

Nord-Est / Vaslui /
Dragomireşti

84.0

POCU/18/4/1

Reducerea gradului de excluziune socială şi sărăcie pentru 551 de membri ai comunităţilor
Desegregarea Romilor prin Aplicarea, Gestionarea şi
Operaționalizarea Măsurilor de Includere și de Reducere a rome marginalizate determinate şi delimitate geografic în satele Rădeni şi Doagele (comuna
Excluziunii Sociale aplicând Tactici Integrate
Dragomireşti, judeţul Vaslui) într-o manieră integrată, inovativă şi sustenabilă.

25

103113

Comuna Traian

str Unirii 589, comuna Traian, Ialomita,
927147

UAT

Sud Muntenia /
Ialomita / Traian

83.0

POCU/18/4/1

Împreună inovăm - măsuri integrate de dezvoltare și
incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița

Reducerea cu 897 (dintre care 234 (26.1%) persoane apartinand minoritatii rome) a numarului
de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata in
care exista si populatie apartinand minoritatii rome Comuna Traian, judetul Ialomita prin
masuri integrate clasate in 3 mari componente: educatie, ocupare, cresterea calitatii vietii si
utilizand tehnici / mecanisme de inovare si animare sociala.

21,629,828.07

26

101949

COMUNA NEGOI

UAT

Sud Vest / Dolj / Negoi 83.0

POCU/18/4.1

Masuri active pentru integrare sociala

101824

COMUNA SAUCA

UAT

Nord Vest / Satu Mare 82.0
/ Sauca

POCU/18/4/1

Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii
Marginalizate

Reducerea saraciei si excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile care includ cetateni romi prin
masuri integrate de educatie, formare profesionala continua, ocupare, locuire, antreprenoriat
si asistenta sociala.
Furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin comunitatii marginalizate marginalizate in
care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferenta comunei Sauca, judetul Satu
Mare, in vederea reducerii numarului de personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala
si a depasirii situatiei de vulnerabilitate.

15,952,019.83

27

Negoi, România, Str. ID Gabroveanu nr.
159, judetul Dolj, cod postal 207430,
România
Sauca, România, Str. Principala nr. 36,
judetul Satu Mare, cod postal 447280,
România

28

101559

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

Municipiul Caransebeș, România, Str.
Piața Revoluției nr. 1, județul CarașSeverin, cod poștal 325400, România

UAT

Vest / Caraș-Severin / 81.0
Caransebeș

POCU/18/4/1

O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Reducerea numărului persoanelor de etnie romă și a celor de alte etnii aflate în risc de sărăcie
Caransebeș
din zonele marginalizate identificate, printr-o abordare integrată, adaptată nevoilor cu care
locuitorii acestor zone se confruntă zi de zi.

24,790,187.69

29

102470

COMUNA CARAULA

Caraula, România, Str. Craiovei nr. 142, UAT
judetul Dolj, cod postal 207155, România

Sud Vest / Dolj / Caraula79.5

POCU/18/4.1

Abordare integrata pentru comunitatile marginalizate
rome

Diminuarea gradului de saracie si a nivelului excluziunii sociale in randul membrilor grupurilor
vulnerabile care includ cetateni romi prin masuri integrate din domeniile invatamant, FPC,
ocupare pe piata muncii, antreprenoriat, asistenta sociala si locuire

16,200,451.02

30

101814

COMUNA MEDIESU AURIT

Mediesu Aurit, România, Str. Principala
nr. 124, judetul Satu Mare, cod postal
447185, România

Nord Vest / Satu Mare 79.0
/ Mediesu Aurit

POCU/18/4/1

A.U.R.I.T- ActiUni pentru Reducerea numarului de
persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri
Integrate in Medieșul Aurit

Furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, sociomedicale si de locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din Mediesu Aurit, judetul Satu Mare.

20,339,056.82

UAT

25,467,171.27

18,576,012.15

586,142,340.5200 lei
131,354,310.6739 euro

