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Birou Oradea 

 

Birou Arad 

 

Birou Tirgu Mures 

 

Birou Cluj Napoca 

 

Birou Bacau 

 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Marasti, Nr 16, Et 3 Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2 Str G. Bacovia, Nr 43 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0731 315 354 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0733 103 619 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Obiective 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin 
măsuri integrate  

Alocare financiară FEDR = 95 milioane euro pentru Axa 9 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Nu se vor finanța proiecte majore1. 

Perioada de 
implementare  

Maxim 3 ani de la semnarea contractului de finanțare. 

Solicitanți eligibili 

Grupurile de acţiune locală (GAL), constituite din reprezentanţi ai autorității 
publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei 
urbane marginalizate selectate pentru intervenție. 

Criterii de 
eligibilitate  

Proiectele se vor adresa zonelor urbane, având o populație de peste 20.000 locuitori.  

Criterii de selecție Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

Activități eligibile 

Tipuri de investiții ce se pot finanța: 

 infrastructura de locuințe sociale, 

 infrastructura de servicii integrate medicale și sociale (centre comunitare 
integrate socio-medicale), 

 infrastructura de educație, 

 infrastructura întreprinderilor de economie socială de inserţie, 

 infrastructura de sport, agrement şi activităţi cultural-comunitare, 

 infrastructurile aferente spaţiilor publice urbane modernizate etc. 

Cheltuieli eligibile 

 Construire/reabilitare/modernizare a locuinţelor sociale; 

 Construire/reabilitare/modernizare a centrelor integrate de intervenţie medico-socială, 

 construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, 
grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); 

 construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități 
sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc 

 Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii de economie socială de inserție. 

 crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, 
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri 
abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

 

                                                             
1 Proiect major > 50 milioane euro 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Prioritate de investiții 9.1. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii 
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