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4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Denumire apel

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)

Cod apel

POCU/140/4/2

Lista finala a proiectelor selectate

Nr.
crt.

Cod
proiect

Solicitant

Buget de stat
(BS)

Contributie
proprie
beneficiar

Obiectivul general al proiectului

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

4.2

Masuri integrate de ocupare, locuire,
educatie, formare profesionala si
asistenta sociala pentru facilitarea
incluziunii sociale a membrilor
comunitatilor marginalizate (non-roma) si
combaterea saraciei in randul acestora.

16,736,640.96

16,554,445.55

14,226,144.82

2,328,300.73

182,195.41

18,994,145.70

18,925,150.60

16,145,023.85

2,780,126.75

68,995.10

ONG

86.5

4.2

CENTRUL DIECEZAN
"CARITAS" IAȘI

AMIC - Acțiuni Multiple
și Integrate pentru
Comunitate

Municipiul Iasi, Str. Sararie nr.
134,județul Iași, cod postal
700116, România

ONG

Nord Est/Suceava/
Preutesti

85

4.2

Dezvoltarea si implementarea de masuri
integrate, prin activitati specifice
reducerii riscului de saracie si excluziune
sociala, pentru un numar de 560 persoane
din comunitatea marginalizata (non
roma), Comuna Preutesti, jud Suceava.

16,989,905.36

16,902,064.15

14,441,419.56

2,460,644.59

87,841.21

CENTRUL DIECEZAN
"CARITAS" IAȘI

FRUMOSS - Formarea
Resurselor Umane,
Mediere, Orientare si
Servicii Sociale.

Municipiul Iasi, Str. Sararie nr.
134, județul Iași, cod postal
700116, România

ONG

Nord Est/Iași/
Târgu Frumos

4.2

Dezvoltarea si implementarea de masuri
integrate, prin activitati specifice
reducerii riscului de saracie si excluziune
sociala, pentru un numar de 560 persoane
din cele 3 zone marginalizate (non rome),
aferente orasului Targu Frumos, jud. Iasi.

20,967,651.46

20,811,387.14

17,760,196.26

3,051,190.88

156,264.32

ASOCIATIA BIOSILVA

Masuri integrate de
dezvoltare a
comunitatii
marginalizate din
comuna Frumusica

Sendriceni, judetul Botosani, cod
postal 717380, România

ONG

Nord Est/Botoșani/
Frumusica

4.2

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comuna Frumusica, jud. Botosani ca
urmare a masurilor integrate specifice
implementate la nivelul comunitatilor
marginalizate.

18,404,290.58

18,138,032.52

15,466,970.74

2,671,061.78

266,258.06

Autoritate publica locala

Nord Est/Botoșani/
Dorohoi

4.2

Reducerea numarului de persoane aflate
în risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata non
roma „Cartier Plevna - Dorohoi”,
Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, prin
implementarea de masuri integrate.

17,892,848.14

17,797,177.16

15,305,556.14

2,491,621.02

209,359.48

3

115048

115113

114921

Buget (UE)

Obiectiv specific

Dezvoltarea si implementarea de masuri
integrate, prin activitati specifice
reducerii riscului de saracie si excluziune
sociala, pentru un numar de 560 persoane
din comunitatea marginalizata (non
roma), com Stolniceni Prajescu, jud. Iasi.

115059

6

Punctaj

Nord Est/Iași/
Stolniceni Prajescu

2

114817

Regiune/Județ

ACTIV-Acțiuni
Municipiul Iași,Str. Sararie nr. 134,
Comunitare pentru
județul Iași, cod postal 700116,
Toți-Incluziune pentru
România
Viitor

CENTRUL DIECEZAN
"CARITAS" IAȘI

5

Hiliseu-Horia, România, Str.
Principala nr. FN, judeþul
Botosani, România

Categorie Beneficiar

Nord Est/Botoșani/
Hiliseu-Horia

COMUNA HILISEU-HORIA

4

„Reducerea saraciei
prin activitati
integrate in
comunitatile
marginalizate"

Adresa solicitant

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)

Autoritate publica locala

115086

1

Titlu proiect

Buget total eligibil

MUNICIPIUL DOROHOI

Comunitatea
Marginalizata Plevna – Municipiul Dorohoi, Str. A.I.CUZA
Dorohoi - program
nr. 41, jude'ul Botosani, cod postal
integrat de masuri de
715200, România
interventie (CMP – Dh)

87.50

84

94

85.5

7

8

113964

115088

ASOCIATIA ,,SFANTUL
STELIAN”

COMUNA VOINEASA

Dezvoltare integrata
prin educatie, munca
si antreprenoriat a
Municipiul Bucureşti, România,
comunitatii
Str. Calea Grivitei nr. 192, Sector
marginalizate din satul 1, judeţul Bucureşti, cod poştal
Greaca, comuna
010753, România
Greaca, Judetul
Giurgiu

Integra – Servicii
Voineasa, România, Str. Petre
comunitare integrate Pandrea nr. 122, , judeţul Olt, cod
in Comuna Voineasa
poştal 237560, România

9

115020

FUNDATIA "AMFITEATRU"

Dezvoltarea comunei
Crivat prin masuri
integrate

10

114560

ASOCIAŢIA - CENTRUL DE
FORMARE PROFESIONALĂ,
ORIENTARE, CONSILIERE ŞI
PLASAREA FORŢEI DE
MUNCĂ "FORMATEMP"

COMUNITATEA SE
DEZVOLTA - O SANSA
PENTRU PODGORIA

11

114909

ASOCIAŢIA - CENTRUL DE
FORMARE PROFESIONALĂ,
SANSA pentru Beceni –
ORIENTARE, CONSILIERE ŞI
Impreuna reusim
PLASAREA FORŢEI DE
MUNCĂ "FORMATEMP"

ONG

UAT

Sud - Muntenia
Judetul Giurgiu
Localitatea Greaca

Sud-Vest Oltenia
Județul Olt
Localitatea Voineasa

91

94.5

4.2

Obiectivul general este reducerea
numarului de persoane marginalizate non
rroma din satul Greaca, comuna Greaca,
judetul Giurgiu aflate in risc de saracie si
excluziune sociala prin oferirea de servicii
integrate in cinci domenii
(educatie,ocupare, antreprenoriat,
servicii socio medicale, locuire-acte de
proprietate) unui grup tinta de 560 de
beneficiari, pe o durata de 36 de luni.

21,316,683.80

20,981,207.63

17,927,531.43

3,053,676.20

335,476.17

4.2

Obiectivul general al proiectului consta in
furnizarea de masuri cu caracter integrat
in vederea combaterii saraciei si a
excluziunii sociale a comunitatii
marginalizate din Comuna Voineasa,
judetul Olt pentru un grup tinta format
din 600 de persoane defavorizate,
adresand urmatoarele interventii
importante: facilitarea accesului la
educatie, sprijin in vederea insertiei si
mentinerii pe piata muncii, incurajarea
antreprenoriatului, furnizarea de servicii
sociale, medicale si medico-sociale,
reglementarea titlurilor de proprietate,
imbunatatirea conditiilor de locuit.

20,847,404.06

20,531,687.95

17,720,293.45

2,811,394.50

315,716.11

20,519,260.75

20,286,113.09

17,441,371.64

2,844,741.45

233,147.66

ONG

Sud - Muntenia
Judetul Călărași
Localitatea Crivăț

94.5

4.2

Obiectivul general al proiectului consta
in reducerea numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comuna Crivat, judetul
Calarasi, cu 150 de persoane, prin
furnizarea unui pachet de servicii
integrate centrat pe nevoile concrete ale
comunitatii margianlizate si facilitand pe
termen mediu si lung, dezvoltarea locala
a comunitatii si cresterea calitatii vietii
locuitorilor. Proiectul prevede masuri
integrate in cel putin 3 domenii
(educatie, social, medical si sociomedical, locuire, juridic si ocupare)
pentru 560 de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala, dintre care
110 de minori din gospodarii aflate in
stare de deprivare materiala severa, 400
de persoane intre 18 si 64 de ani care se
confrunta cu riscul saraciei ori deprivare
materiala severa ori sunt membri ai
gospodariilor cu o intensitate redusa a
muncii si 50 de persoane peste 64 de ani
care sunt in risc de saracie sau in stare de
deprivare materiala severa.

Strada ECONOMU CEZARESCU nr.
45, Municipiul Bucureşti,
Bucureşti, România

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

Sud-Est/
Buzau/
Podgoria

79

4.2

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata a comunei
Podgoria, judetul Buzau, prin
implementarea de masuri integrate

17,309,986.15

16,959,784.51

14,522,448.18

2,437,336.33

350,201.64

Strada ECONOMU CEZARESCU nr.
45, Municipiul Bucureşti,
Bucureşti, România

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

Sud-Est/
Buzau/
Beceni

85

4.2

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata a comunei
Beceni, judetul Buzau, prin
implementarea de masuri integrate

18,470,714.24

18,081,653.43

15,479,975.29

2,601,678.14

389,060.81

Municipiul Bucureşti, România,
Str. Popa Tatu nr. 68, , judeţul
Bucureşti, cod poştal 010806,
România

12

13

14

15

16

114715

112429

114638

115241

113949

INCLUZIUNE –
Implementarea de
masuri integrate in
comunitatea
marginalizata
FLORILOR , nr. 1, Oraş Măcin,
UAT PRIMARIA ORAS MACIN delimitata din orasul judetul Tulcea, cod postal 825300, unitate administrativ teritorială nivel local
Macin, pentru
ROMÂNIA
incluziunea sociala a
membrilor acesteia si
pentru reducerea
saraciei

BODicecuri sărăciei!
Un nou început pentru
comunitățile bodene
marginalizate

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Mihail Eminescu nr. 90,
județul București, cod poștal
020081, România

organism neguvernamental nonprofit
(persoana juridica de drept privat fara
scop patrimonial)

FUNDATIA PROGPERS

IMPACT

Municipiul Alba Iulia, România,
Str. Tudor Vladimirescu nr. 18,
birou 5, județul Alba, cod poștal
510095, România

organism neguvernamental nonprofit
(persoana juridica de drept privat fara
scop patrimonial)

Oraş ZLATNA

Dezvoltare Locala
Integrata in Orasul
Zlatna

Oras Zlatna, România, Str. Piața
Unirii nr. 1A, județul Alba, cod
poștal 516100, România

Fundaţia CREATIW

ASOCIATIA SCIENTIA
NEMUS

SISTEM Drobeta TurnuSeverin - Servicii
Municipiul Drobeta-Turnu Severin,
Integrate de Sanatate,
Str. Adrian nr. 214, județul
Trai, Educatie si Munca
Mehedinți, cod postal 220185,
in Drobeta TurnuRomânia
Severin

Sud-Est/
Tulcea/
Oraş Măcin

Centru/ Braşov / Bod

Centru/ Alba / Ocan
Mureș

unitate administrativ-teritoriala nivel local Centru/ Alba / Zlatna

ONG

Sud-Vest Oltenia /
Mehedinți

74.5

96.5

90.5

93.5

87

4.2

Implementarea de masuri integrate, multisectoriale, in comunitatea delimitate din
orasul Macin, pentru reducerea numarului
de persoane aflate in saracie si pentru
incluziunea lor sociala, insertia pe piata
muncii si imbunatatirea calitatii vietii.

12,242,280.12

12,031,183.32

10,405,938.10

1,625,245.22

211,096.80

4.2

Obiectivul general al proiectului il
constituie combaterea saraciei si
reducerea excluziunii sociale in zona cu
marginalizare Comuna Bod prin furnizarea
de servicii integrate, unui numar de 900
de persoane aflate in risc de saracie si
exliziune sociala (din care minim 50
persoane de etnie roma).

19,738,783.62

19,332,061.02

16,549,572.76

2,782,488.26

406,722.60

4.2

Crearea unui sistem integrat de
interventii sociale prin programe
alternative de educatie, masuri active de
ocupare, servicii sociale si medicale,
dedicate comunitatilor marginalizate
apartinand UAT Ocna Mures, in scopul
combaterii saraciei si excluziunii sociale.

10,161,385.40

10,109,455.38

8,637,177.60

1,472,277.78

51,930.02

4.2

Obiectivul general reprezinta
implementarea unor Masuri integrate de
educatie, formare profesionala, ocupare,
locuire, asistenta socio-medicala pentru
comunitatile marginalizate (non-roma) in
vederea reducerii saraciei si cresterii
incluziunii sociale.

18,563,856.17

18,318,635.42

15,779,277.74

2,539,357.68

245,220.75

4.2

Combaterea saraciei si a excluziunii
sociale in comunitatea Gura Vaii – Dr. Tr.
Severin, din judetul Mehedinti, prin
implicarea a cel putin de persoane,
inclusiv din randul populatiei de etnie
roma, in masuri integrate de educatie,
ocupare, antreprenoriat, sustinere a
dezvoltarii si furnizarii de servicii
sociale/medicale/socio-medicale si
imbunatatire a conditiilor de locuit. Acest
obiectiv general se traduce in beneficii
reale si vizibile pe termen lung pentru
420 de persoane (din care 10% de etine
roma) care alcatuiesc grupul tinta al
proiectului.

11,486,160.88

11,415,604.37

9,763,236.75

1,652,367.62

70,556.51

17

18

19

20

21

115150

115018

114899

114955

115269

COMUNA VALEA-TEILOR

Măsuri integrate
Valea Teilor, Str. Mihai Viteazu nr.
pentru dezvoltarea
24, județul Tulcea, cod postal
multisectorială a
827108, România
Comunei Valea Teilor

ASOCIATIA DE
CONSULTANTA SI
CONSILIERE ECONOMICO
SOCIALA OLTENIA

Masuri integrate in
zona marginalizata
Amarastii de Jos

ASOCIATIA PRO SOCIETATE
"SF.CIPRIAN"

Parteneriat Integrat
pentru Dezvoltarea
Durabila a 4
Comunitati
Marginalizate din
Marasesti

COMUNA JURILOVCA

COMUNA VALEA IERII

Municipiul Craiova, Str. Sararilor
nr. 31, judetul Dolj, cod postal
200570, România

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Aleea Compozitorilor nr. 6A,
judeþul Bucuresti, România

Masuri integrate in
Jurilovca, România, Str. 1 Mai nr.
comuna Jurilovca - Pasi
2, , judetul Tulcea, cod postal
spre dezvoltare locala
827115, România
sustenabila!

Servicii integrate
inteligente pentru
reducerea numărului
de persoane
marginalizate din
comuna Valea Ierii,
județ Cluj

Valea Ierii, România, Str. - nr. 50,
judeţul Cluj, cod poştal 407585,
România

UAT

ONG

ONG

UAT

UAT

Sud-Est / Tulcea

Sud-Vest Oltenia/ Dolj

Regiunea SudEst/Vrancea/
Marasesti

Regiunea SudEst/Tulcea/
Jurilovca

Nord-Vest/ Cluj/
Valea Ierii

97

86

95,5

88

92.5

4.2

Obiectivul general al proiectului
presupune reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din cadrul comunitatii
marginalizate Valea Teilor, Judetul
Tulcea prin intermediul unor masuri
integrate adaptate la specificul si
particularitatile grupului tinta format din
740 de persoane, vizand actiuni pe
urmatoarele componente majore:
cresterea accesului la educatie, cresterea
accesului pe piata muncii, incurajarea
antreprenoriatului, furnizarea de servicii
medicale, medico-sociale si sociale,
reglementare actelor de proprietate,
imbunatatirea conditiilor de locuit,
participarea activa a membrilor
comunitatii marginalizate la activitati ce
vizeaza inovarea sociala precum si actiuni
de combatere a discriminarii, promovarii
interculturalitatii si egalitatii de sanse,
precum si dezvoltarea comunitara prin
empowerment-ul membrilor comunitatii.

14,178,381.84

13,956,014.09

12,051,624.56

1,904,389.53

222,367.75

4.2

Scaderea riscului de saracie si excluziune
sociala pentru 620 de persoane care
locuiesc in zone marginalizate din satul
Ocolna, comuna Amarastii de Jos, judetul
Dolj, prin realizarea si implementarea
unor masuri destinate dezvoltarii locale
integrate, centrate pe o abordare
multisectoriala, coreland si asigurand
complementaritea intre investitiile în
infrastructura si cele destinate dezvoltarii
capitalului uman.

9,498,206.40

9,272,115.47

7,916,194.83

1,355,920.64

226,090.93

4.2

Obiectivul general îl constituie furnizarea
unui pachet integrat de masuri de sprijin
(în domeniul educatiei, ocupare, socialmedical si privind starea locuintei),
pentru 560 de persoane din 4 comunitati
marginalizate, din orasul Marasesti, din
Judetul Vrancea, pe durata a 36 de luni,
în vederea reducerii numarului de
persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala.

9,706,885.77

9,565,951.44

8,171,775.09

101,394,176.35

140,934.33

4.2

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata non roma a
comunei Jurilovca, judetul Tulcea, prin
implementarea de masuri integrate
educationale, de ocupare, medicale,
sociale, socio-medicale si de locuire,
promovand incluziunea sociala,
combaterea saraciei si a oricarei
discriminari.

25,772,652.44

25,340,461.53

21,809,087.67

3,531,373.86

432,190.91

4.2

Scopul proiectului îl constituie furnizarea
unui pachet integrat de măsuri de sprijin
pentru comunitatea marginalizată din
comuna Valea Ierii, județul Cluj, în
vederea reducerii numărului de persoane
aflate în excluziune socială și risc de
sărăcie.

16,822,082.53

13,629,202.30

11,584,821.96

2,044,380.35

3,192,880.23

22

114598

23

113953

Prundu Bârgaului, România, Str.
FEDERAȚIA PENTRU
Investiţia în Oameni =
Principală nr. 512, judeţul BistriţaDEZVOLTAREA ZONEI
Viitorul Comunei
Năsăud, cod poştal 427230,
RURALE BÂRGĂU-CĂLIMANI
Bistriţa Bîrgăului
România

FUNDAŢIA CARITABILĂ
SFÂNTUL DANIEL

Turda - dezvoltare
comunitară prin
promovarea incluziunii
sociale active

Municipiul Turda, România, Str.
Calea Victoriei nr. 13, ap. 35,
judeţul Cluj, cod poştal 401023,
România

ONG

Nord-Vest/ BistriţaNăsăud/ Bistriţa
Bargaului

86.5

4.2

Creșterea gradului de incluziune socială a
772 locuitori din comunitatea
marginalizată Bistrița Bârgăului, județul
Bistrița Năsăud, prin implementarea unor
măsuri integrate în domeniile educației,
ocupării, socio-medical, locuirii si
siguranței locative în scopul ducerii
gradului de sărăcie și marginalizare.

ONG

Nord-Vest/Cluj/Turda

83.5

4.2

Dezvoltarea comunitară și creșterea
calității vieții orașului Turda (zonă
marginalizată str. Calea
Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus,
Lianelor, Narciselor, Nuferilor și Zorilor .

20,438,092.20

20,305,100.66

17,259,335.56

3,045,765.10

132,991.54

24,200,204.33

23,834,177.36

20,259,050.76

3,575,126.60

366,026.97

