
Nr. 

crt.

COD 

APEL

COD 

MySMIS

Axa 

prioritara

Titlul 

apelului

Anul 

contractarii

Obiectiv 

specific

Titlul 

Proiectului

NUMELE 

BENEFICIARULUI

Valoare 

eligibila 

nerambursabila 

din FSE/ILMT

Valoare 

eligibila 

nerambursabi

la din bugetul 

national                

(lei)

Valoarea 

cofinantarii 

eligibile  (lei) 

Valoare 

eligibila 

nerambursab

ila (FSE + 

buget 

national)               

(lei)

Valoare totală 

eligibilă 

proiect (lei)

Cine îl 

implement

ează

STADIUL 

PROIECTULUI

1 18 101559

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

Dezvoltare 

Locală 

Integrată (DLI 

3600) în 

comunitățile 

marginalizate 

în care există 

populație 

aparținând 

minorității 

rome

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate în 

care există 

populație 

aparținând 

minorității roma 

(acele 

comunități în 

care populația 

aparținând 

minorității roma 

reprezintă minim 

10% din totalul 

populației la 

nivelul 

comunității) 

aflate în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială, prin 

implementarea 

de măsuri 

integrate

O șansă pentru 

comunitățile 

marginalizate 

din municipiul 

Caransebeș

MUNICIPIUL 

CARANSEBEȘ
20,502,272.05 3,403,448.31 214,599.70 23,905,720.36 24,120,320.06 OIR VEST FINALIZAT

2 18 102040

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

Dezvoltare 

Locală 

Integrată (DLI 

3600) în 

comunitățile 

marginalizate 

în care există 

populație 

aparținând 

minorității 

rome

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate în 

care există 

populație 

aparținând 

minorității roma 

(acele 

comunități în 

care populația 

aparținând 

minorității roma 

reprezintă minim 

10% din totalul 

populației la 

nivelul 

comunității) 

aflate în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială, prin 

implementarea 

de măsuri 

integrate

Măsuri integrate 

pentru 

comunitatea 

marginalizată cu 

populație 

aparținând 

minorității rome 

din Anina, 

județul Caraș-

Severin

ASOCIAȚIA DE 

BINEFACERE PRO 

VITAM

12,237,243.20 2,125,792.73 125,636.94 14,363,035.93 14,488,672.87 OIR VEST FINALIZAT



3 20 101234

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

Dezvoltare 

Locală 

Integrată (DLI 

3600) în 

comunitățile 

marginalizate

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(non-roma) 

aflate în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială, prin 

implementarea 

de măsuri 

integrate

Comunitatea 

Brad – Acceptă 

sprijinul nostru

ASOCIAȚIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

21,940,083.39 3,788,796.18 440,188.85 25,728,879.57 26,169,068.42 OIR VEST FINALIZAT

4 20 101236

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

Dezvoltare 

Locală 

Integrată (DLI 

3600) în 

comunitățile 

marginalizate

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(non-roma) 

aflate în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială, prin 

implementarea 

de măsuri 

integrate

Comunitatea 

Ghelari – 

Acceptă sprijinul 

nostru

ASOCIAȚIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

22,446,376.22 3,847,170.46 180,106.57 26,293,546.68 26,473,653.25 OIR VEST FINALIZAT

5 20 102051

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

Dezvoltare 

Locală 

Integrată (DLI 

3600) în 

comunitățile 

marginalizate

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(non-roma) 

aflate în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială, prin 

implementarea 

de măsuri 

integrate

MISOB – Măsuri 

Integrate pentru 

Incluziune 

Socială în 

Bocșa, județul 

Caraș-Severin

ASOCIAȚIA DE 

BINEFACERE PRO 

VITAM

13,211,016.36 2,269,651.01 142,274.79 15,480,667.37 15,622,942.16 OIR VEST FINALIZAT

6 82 103886

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

START UP 

BANAT

UNIVERSITATEA DE 

VEST TIMISOARA
7,476,259.97 1,198,049.93 121,290.02 8,674,309.90 8,795,599.92 OIR VEST FINALIZAT

7 82 103906

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Antreprenoriat 

sustenabil in 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT SI 

INDUSTRIE CARAS 

SEVERIN

7,100,573.44 1,253,042.37 0.00 8,353,615.81 8,353,615.81 OIR VEST FINALIZAT

8 82 104013

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Start-up, Stand-

up

FUNDATIA 

SERVICIILOR 

SOCIALE BETHANY

7,462,774.48 1,316,960.20 0.00 8,779,734.68 8,779,734.68 OIR VEST FINALIZAT



9 82 104331

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Centrul de 

excelenta in 

promovarea 

antreprenoriatul

ui_IMMpact Vest

ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVAREA 

FEMEII DIN 

ROMANIA

9,202,908.14 1,624,042.61 0.00 10,826,950.75 10,826,950.75 OIR VEST FINALIZAT

10 82 105198

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Impreuna pentru 

afacerea ta!

ASOCIATIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

7,459,926.65 1,316,457.65 0.00 8,776,384.30 8,776,384.30 OIR VEST FINALIZAT

11 82 105220

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

START 

ANTREPRENO

R - Idei de 

business prind 

viata in regiunea 

Vest

INTERLOG COM SRL 7,918,491.57 1,397,380.86 170,150.88 9,315,872.43 9,486,023.31 OIR VEST FINALIZAT

12 82 105255

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

SIA VEST - 

Suport pentru 

Initiative 

Antreprenoriale

CAMERA DE 

COMERT INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA 

TIMIS

8,798,234.30 1,552,629.58 80,990.11 10,350,863.88 10,431,853.99 OIR VEST FINALIZAT

13 82 105482

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Sustinerea si 

Motivarea 

Antreprenorilor 

Responsabili si 

Talentati - 

SMART Start Up

UNIVERSITATEA DE 

VEST TIMISOARA
10,903,273.96 1,853,421.05 130,636.50 12,756,695.01 12,887,331.51 OIR VEST FINALIZAT

14 82 105598

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

START INVEST - 

Educatie si 

finantare pentru 

afaceri 

profitabile

FUNDAŢIA CENTRUL 

DE PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ 

VĂLCEA

8,281,064.73 1,461,364.36 48,356.57 9,742,429.09 9,790,785.66 OIR VEST FINALIZAT

15 82 105717

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Viitor PLUS - 

antreprenori 

pentru 

dezvoltare!

GLOBAL 

COMMERCIUM 

DEVELOPMENT SRL

11,740,317.35 2,071,820.54 188,330.26 13,812,137.89 14,000,468.15 OIR VEST FINALIZAT



16 82 105729

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

VESTART - Arta 

antreprenoriatul

ui

UNIVERSITATEA DE 

STIINTE AGRICOLE 

SI MEDICINA 

VETERINARA A 

BANATULUI "REGELE 

MIHAI I AL 

ROMANIEI" DIN 

TIMISOARA

13,090,049.35 2,228,298.14 171,317.53 15,318,347.49 15,489,665.02 OIR VEST FINALIZAT

17 82 105939

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Sprijinirea 

initiativelor 

antreprenoriale 

din Regiunea 

Vest

CAMERA DE 

COMERT,INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA A 

JUDETULUI ARAD

7,084,285.06 1,250,167.94 0.00 8,334,453.00 8,334,453.00 OIR VEST FINALIZAT

18 82 104255

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Stimularea 

spiritului 

antreprenorial in 

randul tinerilor 

din Regiunea de 

Vest - Start 

Smart

UNIVERSITATEA DE 

VEST TIMISOARA
7,562,444.80 1,281,520.09 53,028.89 8,843,964.89 8,896,993.78 OIR VEST FINALIZAT

19 82 106050

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Atelierul de 

antreprenori

UNIVERSITATEA DE 

VEST TIMISOARA
7,758,507.45 1,335,321.31 96,176.10 9,093,828.76 9,190,004.86 OIR VEST FINALIZAT

20 82 106743

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Afacerea ta, 

Şansa ta! – idei 

de afaceri in 

Regiunea Vest

ASOCIATIA 

PROFESIONALA 

NEGUVERNAMENTA

LA DE ASISTENTA 

SOCIALA ASSOC

17,273,744.74 3,048,307.90 0.00 20,322,052.64 20,322,052.64 OIR VEST FINALIZAT

21 82 105759

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Program integrat 

de stimulare a 

antreprenoriatul

ui in mediul 

urban din 

Regiunea Vest

RomActiv Business 

Consulting SRL
14,855,125.40 2,567,889.63 249,943.59 17,423,015.03 17,672,958.62 OIR VEST FINALIZAT

22 82 105846

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

START 

ANTREPRENO

RIAL IN 

REGIUNEA 

VEST

FUNDAŢIA SATEAN 7,431,279.48 1,311,402.26 33,134.80 8,742,681.74 8,775,816.54 OIR VEST FINALIZAT



23 82 106067

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Antreprenor de 

viitor

AUSTROMED 

HOLDING SRL
16,895,807.52 2,981,613.09 341,916.88 19,877,420.61 20,219,337.49 OIR VEST FINALIZAT

24 82 106435

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Cresterea 

ocuparii

prin 

susþinerea 

întreprinderilor 

cu profil

non-agricol 

din zona 

urbana

2018

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil 

nonagricol din 

zona urbană

Fii tu, fii 

antreprenor in 

regiunea Vest

CENTRADE DIRECT 

SRL
8,426,296.86 1,486,993.56 131,780.89 9,913,290.42 10,045,071.31 OIR VEST FINALIZAT

25 85 105751

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

”Sprijin 

pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locală”  - 

orașe/ 

municipii cu 

populație de 

peste 20.000 

locuitori

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(roma și non-

roma) aflate în 

risc de sărăcie 

și excluziune 

socială din 

orașe cu peste 

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Sprijin pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiei de 

Dezvoltare 

Locală a 

Grupului de 

Acțiune Locală 

Timișoara

ASOCIAȚIA GRUPUL 

DE ACȚIUNE LOCALĂ 

TIMIȘOARA

207,684.25 10,930.75 0.00 218,615.00 218,615.00 OIR VEST FINALIZAT



26 85 106386

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

”Sprijin 

pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locală”  - 

orașe/ 

municipii cu 

populație de 

peste 20.000 

locuitori

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(roma și non-

roma) aflate în 

risc de sărăcie 

și excluziune 

socială din 

orașe cu peste 

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

ACUM PENTRU 

VIITORUL 

VULCANULUI –

parteneriat local 

pentru 

incluziunea 

socială

MUNICIPIUL VULCAN 207,107.81 9,098.50 4,321.72 216,206.31 220,528.03 OIR VEST FINALIZAT

27 85 107209

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

”Sprijin 

pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locală”  - 

orașe/ 

municipii cu 

populație de 

peste 20.000 

locuitori

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(roma și non-

roma) aflate în 

risc de sărăcie 

și excluziune 

socială din 

orașe cu peste 

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Sprijin pregătitor 

pentru înființare 

G.A.L. Petrila și 

elaborare S.D.L.

ORAȘUL PETRILA 192,185.68 8,345.39 6,038.60 200,531.07 206,569.67 OIR VEST FINALIZAT

28 89 107138

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Diaspora Start 

Up
2017

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil non-

agricol din zona 

urbană

Diaspora Biz

FEDERATIA 

ORGANIZATIA 

NATIONALA A 

PERSOANELOR CU 

HANDICAP DIN 

ROMANIA - ONPHR

17,722,469.25 3,127,494.57 108,419.46 20,849,963.82 20,958,383.28 OIR VEST FINALIZAT

29 89 107434

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Diaspora Start 

Up
2017

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil non-

agricol din zona 

urbană

Antreprenoriat 

sustenabil 

pentru românii 

din Diaspora

CAMERA DE 

COMERȚ INDUSTRIE 

ȘI AGRICULTURĂ 

CARAȘ-SEVERIN

5,811,676.53 1,025,589.97 0.00 6,837,266.50 6,837,266.50 OIR VEST FINALIZAT



30 89 107562

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Diaspora Start 

Up
2017

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil non-

agricol din zona 

urbană

Acasă e cel mai 

bine - startup 

antreprenorial 

pentru Diaspora

INTERLOG COM 

S.R.L.
8,840,032.69 1,560,005.76 169,637.63 10,400,038.45 10,569,676.08 OIR VEST FINALIZAT

31 89 107821

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

Diaspora Start 

Up
2017

Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor 

cu profil non-

agricol din zona 

urbană

Acasă Plus - 

antreprenori 

pentru 

sustenabilitate

GLOBAL 

COMMERCIUM 

DEVELOPMENT SRL

11,213,723.02 1,978,892.15 209,315.05 13,192,615.17 13,401,930.22 OIR VEST FINALIZAT

32 137 112481

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

”Sprijin 

pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locală”  - 

orașe/ 

municipii cu 

populație de 

peste 20.000 

locuitori

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(roma și non-

roma) aflate în 

risc de sărăcie 

și excluziune 

socială din 

orașe cu peste 

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Dezvoltare 

Locală Plasată 

sub 

Responsabilitate

a Comunității 

(DLRC) în 

municipiul 

Hunedoara

MUNICIPIUL 

HUNEDOARA
202,994.34 9,232.44 5,069.53 212,226.78 217,296.31 OIR VEST FINALIZAT

33 137 113971

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

”Sprijin 

pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locală”  - 

orașe/ 

municipii cu 

populație de 

peste 20.000 

locuitori

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(roma și non-

roma) aflate în 

risc de sărăcie 

și excluziune 

socială din 

orașe cu peste 

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Sprijinirea 

dezvoltării 

comunității, 

regenerării 

urbane și 

incluziunii 

sociale din 

Municipiul 

Reșița

MUNICIPIUL REȘIȚA 211,407.31 8,313.94 4,436.76 219,721.25 224,158.01 OIR VEST FINALIZAT



34 137 114112

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

”Sprijin 

pregătitor 

pentru 

elaborarea 

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locală”  - 

orașe/ 

municipii cu 

populație de 

peste 20.000 

locuitori

2017

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate 

(roma și non-

roma) aflate în 

risc de sărăcie 

și excluziune 

socială din 

orașe cu peste 

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Dezvoltare 

locală plasată în 

responsabilitate

a comunității din 

Municipiul Lugoj, 

printr-o abordare 

integrată și 

multisectorială – 

STRICT – 

Strategie 

ResponsabIlitate 

ComuniTate

MUNICIPIUL LUGOJ 207,884.17 9,241.95 4,979.13 217,126.12 222,105.25 OIR VEST FINALIZAT

35 138 115093

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

Dezvoltare 

Locală 

Integrată (DLI 

3600) în 

comunitățile 

marginalizate 

în care există 

populație 

aparținând 

minorității 

rome

2018

Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate în 

care există 

populație 

aparținând 

minorității roma 

(acele 

comunități în 

care populația 

aparținând 

minorității roma 

reprezintă minim 

10% din totalul 

populației la 

nivelul 

comunității) 

aflate în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială, prin 

implementarea 

de măsuri 

integrate

BAHTALO! 

Impreuna 

combatem 

saracia si 

discriminarea

MUNICIPIUL LUPENI 20,387,543.09 3,413,162.51 417,715.21 23,800,705.60 24,218,420.81 OIR VEST FINALIZAT



36 227 116933

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

LIDER
MONDO CARIERE 

SRL
1,000,513.54 176,561.19 61,951.32 1,177,074.73 1,239,026.05 OIR VEST FINALIZAT

37 227 117002

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Resurse umane 

si intreprinderi 

competitive in 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT SI 

INDUSTRIE CARAS 

SEVERIN

1,812,268.12 319,812.03 43,511.85 2,132,080.15 2,175,592.00 OIR VEST FINALIZAT



38 227 117362

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Unii 

reactioneaza. 

Liderii 

anticipeaza!

EURO JOBS SRL 3,210,954.87 566,639.13 199,700.98 3,777,594.00 3,977,294.98 OIR VEST FINALIZAT

39 227 117365

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

MENTORNET - 

Femei 

competitive, 

factor cheie în 

dezvoltarea 

economică

ASOCIAȚIA 

"PATRONATUL 

TINERILOR 

ÎNTREPRINZĂTORI 

DIN ROMÂNIA"

2,451,660.77 432,646.03 0.00 2,884,306.80 2,884,306.80 OIR VEST FINALIZAT



40 227 117624

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

START 

INDUSTRY 4.0

BEST SMART 

CONSULTING SRL
2,751,265.37 485,517.42 170,356.99 3,236,782.79 3,407,139.78 OIR VEST FINALIZAT

41 227 117681

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Companii 

performante prin 

resurse umane 

competitive

SOFTTEHNICA SRL 3,677,891.31 649,039.64 227,743.53 4,326,930.95 4,554,674.48 OIR VEST FINALIZAT



42 227 117640

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Lean-UP - 

Gândire 

antreprenorială 

pentru afaceri 

inovative

WOLTERS KLUWER 

ROMÂNIA SRL
3,296,725.56 581,775.10 204,132.63 3,878,500.66 4,082,633.29 OIR VEST REVOCAT

43 227 117946

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Sprijin pentru 

adaptarea 

managerilor 

antreprenorilor şi 

lucrătorilor din 

regiunea Centru 

la schimbările 

din mediul social 

şi economic, în 

spiritul 

principiilor 

dezvoltării 

durabile şi 

inovării sociale 

(BusinessPro)

ACADEMIA DE 

STUDII ECONOMICE 

DIN BUCUREȘTI

3,502,401.43 535,660.81 82,410.04 4,038,062.24 4,120,472.28 OIR VEST FINALIZAT



44 227 117986

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Managerul 

Multidisciplinar - 

cheia succesului

ASOCIATIA 

GENERALA A 

PROFESIONISTILOR 

IN VANZARI

3,795,189.53 669,739.32 91,119.70 4,464,928.85 4,556,048.55 OIR VEST FINALIZAT

45 227 117989

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Avantaj 

competitiv 

pentru România 

– dezvoltarea de 

lideri pentru 

companii 

inovative și de 

succes, la nivel 

european

ASCENDIS 

CONSULTING SRL
3,399,505.43 599,912.72 210,497.77 3,999,418.15 4,209,915.92 OIR VEST FINALIZAT



46 227 118027

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Resurse umane 

competitive in 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT,INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA A 

JUDETULUI ARAD

2,112,024.51 372,710.21 50,708.88 2,484,734.72 2,535,443.60 OIR VEST FINALIZAT

47 227 118031

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

TISA – Training-

Inovare-

Specializare-

Adaptabilitate 

pentru 

intreprinderile 

din regiunile 

Vest si Nord 

Vest

EURO BEST TEAM 

SRL
3,620,651.86 638,938.57 224,188.97 4,259,590.43 4,483,779.40 OIR VEST FINALIZAT



48 227 118048

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

Adaptare si 

inovare in 

sectorul IT prin 

formare 

profesionala 

continua-

ADAPTTIC

SINDICATUL IT 

TIMISOARA SITT
762,073.61 134,483.58 0.00 896,557.19 896,557.19 OIR VEST FINALIZAT

49 227 118096

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

ITCreativ- 

Management 

competitiv în 

Industrii creative 

și Tehnologia 

Informațiilor și 

Comunicațiilor

ASOCIAȚIA 

”UNIUNEA 

EDITORILOR DIN 

ROMÂNIA”

2,802,183.90 494,503.05 0.00 3,296,686.95 3,296,686.95 OIR VEST FINALIZAT



50 227 118399

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

PRO Vest - 

Invata sa fii 

PROfesionist!

SMART 

INTEGRATION SRL
2,413,822.15 425,968.57 167,506.45 2,839,790.72 3,007,297.17 OIR VEST FINALIZAT

51 227 117495

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/227/3/

8 „Romania 

profesionala - 

Resurse 

umane  

competitive”

2018

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente, 

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane si de 

condiții de lucru 

îmbunătățite in 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligenta 

conform SNCDI

PerformIMM- 

Adaptarea la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potential 

competitive în 

Regiunea Vest

QUANTA RESURSE 

UMANE
2,659,581.03 469,337.83 164,775.84 3,128,918.86 3,293,694.70 OIR VEST REVOCAT



52 285 119656

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

 285 Viitor 

pentru tinerii 

NEETs II- 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2018

2.1.: Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 - 24 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile eligibile 

(București-Ilfov, 

Nord-Est, Nord-

Vest, Vest, Sud-

Vest Oltenia) 

2.2.: 

Îmbunătățirea 

nivelului de 

competente, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

Acces Crescut 

pentru Tineri la 

Ocupare - 

Reusita(ACTOR

)

ASOCIATIA 

PSIHOLOGILOR 

GORJENI

3,251,488.04 573,791.94 38,052.39 3,825,279.98 3,863,332.37 OIR VEST FINALIZAT



53 285 120532

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

 285 Viitor 

pentru tinerii 

NEETs II- 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2018

2.1.: Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 - 24 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile eligibile 

(București-Ilfov, 

Nord-Est, Nord-

Vest, Vest, Sud-

Vest Oltenia) 

2.2.: 

Îmbunătățirea 

nivelului de 

competente, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

Ocuparea 

tinerilor NEETS 

din Judetul Iasi

ASOCIAȚIA O ȘANSĂ 

PENTRU FIECARE'
1,888,648.31 333,290.89 26,700.93 2,221,939.20 2,248,640.13 OIR VEST FINALIZAT



54 286 119661

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

 286 Viitor 

pentru tinerii 

NEETs II- 

Regiune mai 

dezvoltata

2018

2.1.: Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 - 24 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile eligibile 

(București-Ilfov, 

Nord-Est, Nord-

Vest, Vest, Sud-

Vest Oltenia) 

2.2.: 

Îmbunătățirea 

nivelului de 

competente, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 - 24 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

Cresterea 

gradului de 

insertie pe piata 

muncii a tinerilor 

NEETS din 

regiunea 

Bucuresti-Ilfov, 

prin facilitarea 

participarii 

acestora la 

masuri si 

activitati 

integrate si 

personalizate cu 

scopul 

dobândirii, 

îmbunatatirii si 

certificarii 

competentelor 

profesionale a 

acestora – 

Susţinem 

Insertia pe Piata 

Muncii

UNIVERSITATEA DE 

STIINTE 

AGRONOMICE SI 

MEDICINA 

VETERINARA

3,111,347.61 726,071.60 51,765.31 3,837,419.21 3,889,184.52 OIR VEST FINALIZAT

55 298 120634

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/298/3/

14 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive, 

persoanelor 

de etnie romă, 

persoanelor 

din mediul 

rural AP 3/ PI 

8.i/ OS 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 & 3.6- 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate”

2018

Cresterea 

ocuparii 

somerilor si a 

persoanelor 

inactive, cu 

accent pe 

somerii de lunga 

durata, lucratorii 

vârstnici (55-64 

ani), 

persoanelor cu 

dizabilitati, 

persoanelor cu 

nivel redus de 

educatie

ACTIV - 

Accesibilitate, 

Consiliere, 

Transparenta, 

Informare pentru 

viitor!

EUROPEAN STEPS 

S.R.L.
4,400,813.97 776,614.24 272,496.22 5,177,428.21 5,449,924.43 OIR VEST FINALIZAT



56 298 120886

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/298/3/

14 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive, 

persoanelor 

de etnie romă, 

persoanelor 

din mediul 

rural AP 3/ PI 

8.i/ OS 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 & 3.6- 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate”

2018

Cresterea 

ocuparii 

somerilor si a 

persoanelor 

inactive, cu 

accent pe 

somerii de lunga 

durata, lucratorii 

vârstnici (55-64 

ani), 

persoanelor cu 

dizabilitati, 

persoanelor cu 

nivel redus de 

educatie

Fii competent pe 

piata muncii!

MONDO CARIERE 

SRL
1,823,722.36 321,833.36 112,924.05 2,145,555.72 2,258,479.77 OIR VEST FINALIZAT

57 298 120954

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/298/3/

14 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive, 

persoanelor 

de etnie romă, 

persoanelor 

din mediul 

rural AP 3/ PI 

8.i/ OS 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 & 3.6- 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate”

2018

Cresterea 

ocuparii 

somerilor si a 

persoanelor 

inactive, cu 

accent pe 

somerii de lunga 

durata, lucratorii 

vârstnici (55-64 

ani), 

persoanelor cu 

dizabilitati, 

persoanelor cu 

nivel redus de 

educatie

OCUPARE 

PRIN 

CALIFICARE

FUNDATIA MARA 4,716,419.46 434,318.31 397,991.05 5,150,737.77 5,548,728.82 OIR VEST FINALIZAT



58 298 121541

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/298/3/

14 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive, 

persoanelor 

de etnie romă, 

persoanelor 

din mediul 

rural AP 3/ PI 

8.i/ OS 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 & 3.6- 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate”

2018

Cresterea 

ocuparii 

somerilor si a 

persoanelor 

inactive, cu 

accent pe 

somerii de lunga 

durata, lucratorii 

vârstnici (55-64 

ani), 

persoanelor cu 

dizabilitati, 

persoanelor cu 

nivel redus de 

educatie

ROM - 

Realitatea 

Ocuparii de 

Maine

ASTRAL 

CONSULTING SRL
2,323,815.35 410,085.04 143,889.49 2,733,900.39 2,877,789.88 OIR VEST FINALIZAT

59 298 121663

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/298/3/

14 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive, 

persoanelor 

de etnie romă, 

persoanelor 

din mediul 

rural AP 3/ PI 

8.i/ OS 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 & 3.6- 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate”

2018

Cresterea 

ocuparii 

somerilor si a 

persoanelor 

inactive, cu 

accent pe 

somerii de lunga 

durata, lucratorii 

vârstnici (55-64 

ani), 

persoanelor cu 

dizabilitati, 

persoanelor cu 

nivel redus de 

educatie

Parteneriate 

pentru 

stimularea 

angajabilitatii si 

locuri de munca 

inovatoare

SCOALA ROMANA 

DE AFACERI  A 

CAMERELOR DE 

COMERT SI 

INDUSTRIE FILIALA 

ALBA IULIA

4,726,421.38 834,074.36 0.00 5,560,495.74 5,560,495.74 OIR VEST FINALIZAT



60 303 130177

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/303/5/

2 

„Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locală în 

comunitățile 

marginalizate 

din zona 

rurală și/ sau 

în orașe cu o 

populație de 

până la 

20.000 

locuitori”                                                     

2020

 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.

DESA1 - 

Dezvoltare 

Educationala, 

Sociala si 

Antreprenoriat – 

Timisul de 

Centru (zona 

Vest)

ASOCIATIA GRUPUL 

DE ACTIUNE LOCALA 

TIMISUL DE CENTRU

4,252,798.05 216,222.95 86,111.01 4,469,021.00 4,555,132.01 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

61 303 130241

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/303/5/

2 

„Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locală în 

comunitățile 

marginalizate 

din zona 

rurală și/ sau 

în orașe cu o 

populație de 

până la 

20.000 

locuitori”                                                     

2021

 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.

Măsuri Integrate 

în Dumbrăvița

ASOCIAȚIA GRUPUL 

DE ACȚIUNE LOCALĂ 

COLINELE RECAȘ

4,373,921.18 200,971.91 49,885.96 4,574,893.09 4,624,779.05 OIR VEST REVOCAT



62 303 130295

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/303/5/

2 

„Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locală în 

comunitățile 

marginalizate 

din zona 

rurală și/ sau 

în orașe cu o 

populație de 

până la 

20.000 

locuitori”                                                     

2021

 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.

Măsuri Integrate 

în Giarmata

ASOCIAȚIA GRUPUL 

DE ACȚIUNE LOCALĂ 

COLINELE RECAȘ

3,351,658.34 165,924.26 33,249.40 3,517,582.60 3,550,832.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

63 390 123049

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/390/5/

1 ”Sprijin 

pentru 

Functionarea 

Grupurilor de 

Actiune 

Locala pentru 

Implementare

a

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locala la 

Nivelul 

Oraselor cu 

Peste 20.000 

Locuitori

2018

Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu peste

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu

populatie 

apartinând 

minoritatii roma, 

prin

implementarea 

de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC

Sprijin pentru 

functionarea 

Grupului de 

Actiune Local 

Resita pentru 

implementarea 

Strategiei de 

dezvoltare locala 

a ZUM din 

Resita

ASOCIAŢIA GRUPUL 

DE ACŢIUNE LOCAL 

REŞIŢA

1,387,062.98 73,003.31 0.00 1,460,066.29 1,460,066.29 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



64 390 123429

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/390/5/

1 ”Sprijin 

pentru 

Functionarea 

Grupurilor de 

Actiune 

Locala pentru 

Implementare

a

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locala la 

Nivelul 

Oraselor cu 

Peste 20.000 

Locuitori

2018

Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu peste

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu

populatie 

apartinând 

minoritatii roma, 

prin

implementarea 

de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC

Dezvoltare 

locala plasata in 

responsabilitate

a comunitatii din 

Muncipiul Lugoj, 

printr-o abordare 

integrata si 

multisectoriala – 

STRICT - 

STrategie 

ResponsabIlitate 

ComuniTate 

(Sprijin pentru 

functionare)

GAL " STRATEGIE 

RESPONSABILITATE 

COMUNITATE 

PENTRU MUNICIPIUL 

LUGOJ "

1,055,765.24 55,566.58 0.00 1,111,331.82 1,111,331.82 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

65 390 123431

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/390/5/

1 ”Sprijin 

pentru 

Functionarea 

Grupurilor de 

Actiune 

Locala pentru 

Implementare

a

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locala la 

Nivelul 

Oraselor cu 

Peste 20.000 

Locuitori

2018

Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu peste

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu

populatie 

apartinând 

minoritatii roma, 

prin

implementarea 

de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC

Sprijin pentru 

cheltuieli de 

funcţionare 

Grupul de 

Acţiune Locală 

Freidorf

ASOCIATIA GRUPUL 

DE ACTIUNE LOCALA 

FREIDORF

1,988,530.05 104,659.47 0.00 2,093,189.52 2,093,189.52 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



66 390 123493

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/390/5/

1 ”Sprijin 

pentru 

Functionarea 

Grupurilor de 

Actiune 

Locala pentru 

Implementare

a

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locala la 

Nivelul 

Oraselor cu 

Peste 20.000 

Locuitori

2018

Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu peste

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu

populatie 

apartinând 

minoritatii roma, 

prin

implementarea 

de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC

SPRIJIN 

PENTRU 

FUNCTIONARE

A GAL URBAN 

CORVINIA 

HUNEDOARA

ASOCIATIA GAL 

URBAN CORVINIA 

HUNEDOARA

1,546,956.26 81,418.74 0.00 1,628,375.00 1,628,375.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

67 390 123739

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/390/5/

1 ”Sprijin 

pentru 

Functionarea 

Grupurilor de 

Actiune 

Locala pentru 

Implementare

a

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locala la 

Nivelul 

Oraselor cu 

Peste 20.000 

Locuitori

2018

Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu peste

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu

populatie 

apartinând 

minoritatii roma, 

prin

implementarea 

de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC

Sprijin 

funcţionare GAL 

pentru 

implementarea 

Strategiei de 

Dezvoltare 

Locală

ASOCIATIA GRUPUL 

DE ACTIUNE LOCALĂ 

TIMISOARA

1,988,852.55 104,676.45 0.00 2,093,529.00 2,093,529.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



68 390 123748

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/390/5/

1 ”Sprijin 

pentru 

Functionarea 

Grupurilor de 

Actiune 

Locala pentru 

Implementare

a

Strategiilor de 

Dezvoltare 

Locala la 

Nivelul 

Oraselor cu 

Peste 20.000 

Locuitori

2018

Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu peste

20.000 locuitori, 

cu accent pe 

cele cu

populatie 

apartinând 

minoritatii roma, 

prin

implementarea 

de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC

GAL municipiul 

Vulcan - 

implementare 

strategie locala

ASOCIATIA GRUP DE 

ACTIUNE LOCALA 

MUNICIPIUL VULCAN

939,897.04 49,468.23 0.00 989,365.27 989,365.27 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

69 436 126712

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

BUNICII 

COMUNITĂȚII 

SALONTA

MUNICIPIUL 

SALONTA
2,350,510.10 379,423.59 35,372.31 2,729,933.69 2,765,306.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

70 436 126727

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Dezvoltarea 

serviciilor 

sociale de 

ingrijire la

domiciliu 

destinate 

persoanelor 

varstnice, a

Asociatiei 

Caritas Catolica 

din Oradea

ASOCIATIA CARITAS 

CATOLICA
2,375,247.17 419,161.26 0.00 2,794,408.43 2,794,408.43 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



71 436 126135

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

GERAS – 

Generam 

eficient, rapid, 

activ,

sustenabil 

servicii integrate 

pentru vârstnici

DIRECȚIA DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

A MUNICIPIULUI 

TIMIȘOARA

2,363,616.66 361,300.34 55,808.50 2,724,917.00 2,780,725.50 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

72 436 126831

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Sprijin si îngrijire 

pentru seniorii 

Sebesului

DIRECȚIA DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

SEBEȘ

2,361,945.09 361,238.66 55,575.18 2,723,183.75 2,778,758.93 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

73 436 127094

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

O sansa pentru 

varstnici

SOCIETATEA 

NAȚIONALĂ DE 

CRUCE ROȘIE DIN 

ROMÂNIA FILIALA 

SĂLAJ

1,492,067.85 248,638.53 14,667.48 1,740,706.38 1,755,373.86 OIR VEST FINALIZAT



74 436 127147

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Dezvoltarea de 

servicii sociale si

sociomedicale 

pentru 

persoanele 

varstnice

din Municipiul 

Resita

SOCIETATEA 

NAȚIONALĂ DE 

CRUCE ROȘIE DIN 

ROMÂNIA FILIALA 

CARAȘ-SEVERIN

2,178,382.07 362,535.98 21,884.35 2,540,918.05 2,562,802.40 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

75 436 127616

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Bunicii 

Comunitatii - 

Comuna 

Pestisani

COMUNA PEȘTIȘANI 2,374,240.18 363,119.10 55,864.47 2,737,359.28 2,793,223.75 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

76 436 126837

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Sprijin pentru 

persoanele 

varstnice din 

judetul Arad

FUNDAȚIA ROMÂNA 

GERMANĂ DE 

PREGATIRE ȘI 

PERFECȚIONARE 

PROFESIONALĂ

VLADIMIRESCU, 

ARAD

2,166,532.01 382,329.19 0.00 2,548,861.20 2,548,861.20 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



77 436 127757

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2020

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Cantina Sfântul 

Nicolae - 

serviciul masa 

pe

roti pentru 

bunicii 

comunitatii

ARHIEPISCOPIA 

ARADULUI
2,331,450.21 411,432.39 0.00 2,742,882.60 2,742,882.60 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

78 436 127522

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2020

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Bunicii 

COMUNITATII 

TARGU LAPUS

ORASUL TARGU 

LAPUS
2,252,716.02 344,533.01 53,005.10 2,597,249.03 2,650,254.13 OIR VEST REZILIAT

79 436 127397

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2020

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Respect pentru 

bunici

Directia de Asistenta 

Sociala
2,310,341.44 353,346.32 54,360.99 2,663,687.76 2,718,048.75 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



80 436 127333

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/436/4/

4"BUNICII 

COMUNITĂȚI

I   Servicii 

sociale și 

socio-

medicale 

pentru 

persoane 

vârstnice"

2020

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile

prin furnizarea 

unor servicii 

sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare

profesională 

adecvate 

nevoilor 

specifice

Furnizarea de 

servicii sociale 

de calitate

pentru persoane 

varstnice din 

Zerind

COMUNA ZERIND 2,099,872.42 324,446.24 46,119.48 2,424,318.66 2,470,438.14 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

81 449 126230

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2019

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

Impact Start-Up

FUNDATIA 

SERVICIILOR 

SOCIALE BETHANY

11,772,310.88 2,077,466.62 0.00 13,849,777.50 13,849,777.50 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

82 449 126166

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2019

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

Utilizarea de 

metode 

inovative pentru

stimularea 

economiei 

sociale la nivel

multiregional – 

“ASIST START-

UP SOCIAL”

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE SI 

INOVARE SOCIALA 

PENTRU TINERET SI 

PERSOANE DIN 

GRUPURI

VULNERABILE ASIST

11,580,227.67 2,028,020.87 15,548.72 13,608,248.54 13,623,797.26 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

83 449 128491

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2019

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

Social Start-Up

GRUPUL DE 

CONSULTANTA 

PENTRU 

DEZVOLTARE DCG 

SRL

6,082,783.61 1,073,432.33 108,949.23 7,156,215.94 7,265,165.17 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

84 449 127190

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2019

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

Intreprinzatori 

pentru Oameni

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

CUTEZATORII 

HUNEDOARA

11,652,732.51 2,056,364.53 0.00 13,709,097.04 13,709,097.04 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

85 449 128527

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2019

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

SMART Social 

Start-up

MENTOR-TRADING 

SRL
11,481,469.30 2,013,403.27 179,092.88 13,494,872.57 13,673,965.45 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



86 449 128454

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2020

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

AS – 

Antreprenoriat 

Social pentru 

comunitate&inov

are sociala

GLOBAL 

COMMERCIUM 

DEVELOPMENT SRL

11,654,366.23 2,056,652.79 153,433.11 13,711,019.02 13,864,452.13 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

87 449 128455

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2020

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

$E$ - SOLIDAR 

pentru 

Economie 

Sociala

GLOBAL 

COMMERCIUM 

DEVELOPMENT SRL

11,639,175.36 2,053,972.02 165,696.75 13,693,147.38 13,858,844.13 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

88 449 128638

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2020

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

SUCCES 

Economie 

Sociala

GLOBAL 

COMMERCIUM 

DEVELOPMENT SRL

11,605,731.84 2,048,070.15 204,223.40 13,653,801.99 13,858,025.39 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

89 449 128620

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/449/4/

16 "Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale"

2019

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

SPRIJIN 

PENTRU 

ÎNFIINTAREA 

DE

ÎNTREPRINDER

I SOCIALE ÎN 

REGIUNEA

VEST

COMUNA ZARAND 11,549,511.99 2,014,542.07 165,572.41 13,564,054.06 13,729,626.47 OIR VEST REVOCAT

90 462 127949

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

 

POCU/462/4/

15Dezinstituți

onalizarea 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități - 

tranziția spre 

servicii sociale 

în comunitate

2020

Reducerea 

numărului 

persoanelor 

vârstnice și a 

celor cu 

dizabilități 

plasate în 

instituții 

rezidențiale, prin 

furnizarea de 

servicii sociale 

și medicale la 

nivelul 

comunității, 

inclusiv servicii 

pe termen lung

Tranziția spre 

servicii sociale 

în comunitate

ASOCIATIA 

PROFESIONALA 

NEGUVERNAMENTA

LA DE ASISTENTA 

SOCIALA ASSOC

6,069,019.56 1,068,472.06 2,531.37 7,137,491.62 7,140,022.99 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



91 462 130443

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/462/4/

15 

Dezinstituțion

alizarea 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități - 

tranziția spre 

servicii sociale 

în comunitate

2020

Reducerea 

numărului 

persoanelor 

vârstnice și a 

celor cu 

dizabilități 

plasate în 

instituții 

rezidențiale, prin 

furnizarea de 

servicii sociale 

și medicale la 

nivelul 

comunității, 

inclusiv servicii 

pe termen lung

Furnizarea de 

servicii sociale 

integrate în

comunitate

ASOCIATIA 

PROFESIONALA 

NEGUVERNAMENTA

LA DE ASISTENTA 

SOCIALA ASSOC

6,069,019.56 1,068,472.06 2,531.37 7,137,491.62 7,140,022.99 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

92 462 130622

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/462/4/

15 

Dezinstituțion

alizarea 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități - 

tranziția spre 

servicii sociale 

în comunitate

2020

Reducerea 

numărului 

persoanelor 

vârstnice și a 

celor cu 

dizabilități 

plasate în 

instituții 

rezidențiale, prin 

furnizarea de 

servicii sociale 

și medicale la 

nivelul 

comunității, 

inclusiv servicii 

pe termen lung

Tranzitia catre 

societate a 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilitati din 

judetul Bihor prin 

implementarea 

unor masuri 

integrate de 

sprijin psiho-

socio-medical

FUNDATIA DE 

SCLEROZA 

MULTIPLA BIHOR 

M.S.

5,441,312.83 920,855.81 39,375.81 6,362,168.64 6,401,544.45 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

93 464 128211

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

Angajati 

competitivi in 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT SI 

INDUSTRIE A 

JUDETULUI 

HUNEDOARA

3,900,314.17 688,290.73 0.00 4,588,604.90 4,588,604.90 OIR VEST FINALIZAT



94 464 126668

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

PRECOMP- 

Pregateste-te sa 

fii competitiv în 

domenii de 

specializare 

inteligenta

ASOCIATIA FORTI 2,221,493.23 392,028.13 89,099.60 2,613,521.36 2,702,620.96 OIR VEST FINALIZAT

95 464 128050

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

Dezvoltarea 

competentelor 

pentru 592 de 

angajati din 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT, INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA 

CARAS SEVERIN

3,446,423.31 608,192.35 0.00 4,054,615.66 4,054,615.66 OIR VEST REVOCAT

96 464 128064

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

Vestul Calificat

CAMERA DE 

COMERT INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA 

TIMIS

3,829,149.56 675,732.06 136,604.16 4,504,881.62 4,641,485.78 OIR VEST FINALIZAT

97 464 128849

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

AUTO-

PERFORM- 

Performanta 

pentru angajati 

din sectorul auto

ASOCIATIA 

"PATRONATUL 

TINERILOR 

INTREPRINZATORI 

DIN ROMANIA"

2,330,533.77 411,270.67 0.00 2,741,804.44 2,741,804.44 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



98 464 128282

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2020

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

DigiLab- 

Laboratorul 

digital

ASOCIATIA 

"PATRONATUL 

TINERILOR 

INTREPRINZATORI 

DIN ROMANIA"

2,729,529.43 481,681.68 0.00 3,211,211.11 3,211,211.11 OIR VEST FINALIZAT

99 464 127684

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

Resurse umane 

competitive 

pentru 

adaptarea la 

SNCDI in 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA 

TIMIS

2,738,492.82 463,914.56 67,287.16 3,202,407.38 3,269,694.54 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

100 464 127975

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/464/3/

12 

"Îmbunătățire

a nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

Transilvania 

Digitală 

Inovativă 2.0

FILIALA 

TRANSILVANIA A 

ASOCIATIEI ROMANE 

PENTRU INDUSTRIA 

ELECTRONICA SI DE 

SOFTWARE

3,377,346.29 596,002.22 89,771.85 3,973,348.51 4,063,120.36 OIR VEST FINALIZAT

101 467 127586

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/467/4/

4 "Servicii 

sociale pentru 

victimele 

violenței 

domestice"

2019

Reducerea 

numărului de 

persoane 

aparţinând 

grupurilor 

vulnerabile prin

furnizarea unor 

servicii sociale/ 

medicale/ socio-

profesionale/ de 

formare 

profesională 

adecvate

nevoilor 

specifice

SEVA - Stop! 

Eliminam 

violenta si

agresivitatea.

DIRECTIA DE 

ASISTENTA SOCIALA 

A MUNICIPIULUI 

TIMISOARA

1,577,890.77 241,291.23 37,160.06 1,819,182.00 1,856,342.06 OIR VEST FINALIZAT



102 469 128952

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/469/3/

12"Îmbunătăți

rea nivelului 

de cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

TRAINING 

SCHOOL – 

imbunatatirea 

nivelului de 

competente al 

angajatilor prin 

formare 

profesionala

MARQUARDT 

SCHALTSYSTEME 

SCS

632,268.22 111,576.68 743,847.10 743,844.90 1,487,692.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

103 469 128462

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/469/3/

12"Îmbunătăți

rea nivelului 

de cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC 

și SNCDI ale 

angajaților"

2019

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/ 

competențe/ 

aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/ 

domeniilor 

identificate 

conform SNC și 

SNCDI ale 

angajaților

UPGRADE – 

dezvoltarea 

competentelor 

angajatilor

PRO SOLUTIONS 

AGENCY SRL
422,167.25 74,500.07 496,671.08 496,667.32 993,338.40 OIR VEST FINALIZAT

104 476 129363

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/476/4/

18/ Servicii 

sociale si 

socio-

profesionale 

la nivelul 

comunitatii 

pentru copii si 

tineri - Regiuni 

mai putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de 

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

4.14 Creșterea 

numărului de 

asistenți 

maternali și 

sociali la nivelul 

comunității

,,Sprijin pentru 

servicii sociale 

alternative la 

serviciile 

rezidențiale 

clasice”

DIRECŢIA 

GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI CARAS 

SEVERIN

5,074,902.96 776,161.55 119,409.56 5,851,064.51 5,970,474.07 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



105 476 130367

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/476/4/

18/ Servicii 

sociale si 

socio-

profesionale 

la nivelul 

comunitatii 

pentru copii si 

tineri - Regiuni 

mai putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de 

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

4.14 Creșterea 

numărului de 

asistenți 

maternali și 

sociali la nivelul 

comunității

ACTIV si 

INTEGRAT in 

comunitate !

DIRECTIA 

GENERALA DE 

ASISTENTA SOCIALA 

SI PROTECTIA 

COPILULUI TIMIS

5,125,859.53 783,954.99 120,608.46 5,909,814.52 6,030,422.98 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

106 476 130460

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/476/4/

18/ Servicii 

sociale si 

socio-

profesionale 

la nivelul 

comunitatii 

pentru copii si 

tineri - Regiuni 

mai putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de 

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

4.14 Creșterea 

numărului de 

asistenți 

maternali și 

sociali la nivelul 

comunității

Educatie si 

suport pentru 

copii vulnerabili

ORGANIZATIA 

SALVATI COPIII
4,350,099.88 767,664.64 0.00 5,117,764.52 5,117,764.52 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



107 476 128338

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/476/4/

18/ Servicii 

sociale si 

socio-

profesionale 

la nivelul 

comunitatii 

pentru copii si 

tineri - Regiuni 

mai putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de 

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

4.14 Creșterea 

numărului de 

asistenți 

maternali și 

sociali la nivelul 

comunității

Acompanierea 

copiilor expusi 

riscului

separarii de 

familie -ACER 

2019

FUNDATIA MARA 3,384,657.80 569,161.20 28,131.30 3,953,819.00 3,981,950.30 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

108 626 132332

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

PracSiS- 

Parteneriat 

responsabil si 

activ pentru 

calitate- Studenti 

integrati prin 

stagii-

UNIVERSITATEA DE 

STIINTE AGRICOLE 

SI MEDICINA 

VETERINARA A 

BANATULUI " 

REGELE MIHAI I AL 

ROMANIEI " DIN 

TIMISOARA

2,956,454.41 464,910.15 90,410.65 3,421,364.56 3,511,775.21 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



109 626 133222

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

SMART 2020 - 

Sistem 

multidisciplinar 

de pregătire 

practică

UNIVERSITATEA DIN 

PETROSANI
4,001,081.08 611,930.03 94,143.09 4,613,011.11 4,707,154.20 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

110 626 132639

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Masuri integrate 

pentru tranzitia 

studentilor pe 

piata muncii

UNIVERSITATEA 

AUREL VLAICU ARAD
3,871,668.85 642,611.95 173,451.00 4,514,280.80 4,687,731.80 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



111 626 130348

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Practica de 

calitate pentru o 

cariera de 

succes

UNIVERSITATEA DE 

VEST TIMISOARA
3,637,193.83 574,917.27 115,994.42 4,212,111.10 4,328,105.52 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

112 626 131645

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Parteneriat 

sustenabil 

pentru practica 

studentilor 

(Future Stars)

ACADEMIA DE 

STUDII ECONOMICE 

DIN BUCURESTI

4,031,874.01 616,639.42 94,867.76 4,648,513.43 4,743,381.19 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



113 626 131881

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Dezvoltarea și 

consolidarea 

competențelor 

studenților prin 

stagii de practică 

în contabilitate și 

finanțe

ACADEMIA DE 

STUDII ECONOMICE 

DIN BUCURESTI

2,366,889.61 361,994.52 55,691.83 2,728,884.13 2,784,575.96 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

114 626 133278

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practică şi 

activităţi de 

orientare 

profesională 

pentru studenţii 

înmatriculați la 

programele de 

studii 

universitare 

Administrarea 

afacerilor și 

Economie și 

afaceri 

internaționale 

(BREIT)

ACADEMIA DE 

STUDII ECONOMICE 

DIN BUCURESTI

1,890,387.83 289,117.00 44,480.35 2,179,504.83 2,223,985.18 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



115 626 133138

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Practica 

inteligent 

dezvoltarea ta 

PRIDE-U

ACADEMIA DE 

STUDII ECONOMICE 

DIN BUCURESTI

4,038,729.78 617,689.00 95,028.01 4,656,418.78 4,751,446.79 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

116 626 133306

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Investim in tineri. 

Studentii de azi, 

profesionistii de 

maine – Young-

Pro

TRAVEL TIME DR 

SRL
3,679,549.16 649,332.22 227,883.82 4,328,881.38 4,556,765.20 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



117 626 132652

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practica pentru 

viitorii 

profesionisti din 

domeniul Media - 

MEDIASTART

BLOCKBUSTER 

MEDIA SRL
3,804,166.11 671,323.42 235,601.64 4,475,489.53 4,711,091.17 OIR VEST FINALIZAT

118 626 133334

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Sa ne protejam 

mai bine viitorul! 

Cybersecurity 

avansat

EURO-TESTING 

SOFTWARE 

SOLUTIONS SRL

3,859,061.56 650,120.07 155,518.34 4,509,181.63 4,660,699.97 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



119 626 131142

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practica pentru o 

tranzitie 

dinamica de la 

studii catre piata 

muncii – STUD-

PRO

S.S.I.F. BLUE ROCK 

FINANCIAL 

SERVICES S.A.

3,786,896.27 668,275.78 234,532.19 4,455,172.05 4,689,704.24 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

120 626 131143

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practica si 

experienta la 

locul de munca 

pentru viitorii 

profesionisti – 

Future-Pro

S.S.I.F. BLUE ROCK 

FINANCIAL 

SERVICES S.A.

3,786,896.27 668,275.78 234,532.19 4,455,172.05 4,689,704.24 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



121 626 133017

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/626/6/

13”STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

STUDENTI - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

6.13 Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non-universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare/ 

cercetare/ 

inovare la un 

potențial loc de 

muncă, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

INSPIRE - 

Inițiative 

Necesare de 

Stagii de 

Practică 

Inovative pentru 

Revitalizare 

Economică

IDEA PERPETUA SRL 3,872,984.64 659,184.39 200,192.88 4,532,169.03 4,732,361.91 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

122 633 130505

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Internship pentru 

o cariera 

profesionala de 

succes

INSPECTORATUL 

SCOLAR JUDETEAN 

TIMIS/Management

1,840,395.65 164,016.83 160,758.87 2,004,412.48 2,165,171.35 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



123 633 130612

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practică pentru 

elevii liceelor 

tehnologice 

ARAD

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

ARAD

1,973,909.05 224,926.90 123,410.01 2,198,835.95 2,322,245.96 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

124 633 130613

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Asistenți 

medicali pentru 

stomatologie și 

radiologie 

dentară

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

ARAD

2,015,363.19 93,118.28 262,534.05 2,108,481.47 2,356,372.51 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



125 633 130674

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

TOP - Training 

opportunity

for profession

INSPECTORATUL 

SCOLAR JUDETEAN 

TIMIS/Management

1,668,789.32 139,089.55 155,402.71 1,807,878.87 1,962,325.47 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

126 633 130675

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Acces la 

succesul 

profesional - 

Drumul spre 

reușită

INSPECTORATUL 

SCOLAR JUDETEAN 

TIMIS/Management

1,387,033.10 91,974.88 152,795.65 1,479,007.98 1,631,803.63 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



127 633 132452

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Parteneriat 

pentru educație! - 

Program 

regional de 

învățare la locul 

de muncă

PROFI ROM FOOD 

SRL
1,929,847.05 340,561.26 79,867.81 2,270,408.31 2,350,276.12 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

128 633 132657

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Sprijin pentru 

ocupare prin 

educație

PROFI ROM FOOD 

SRL
1,899,957.38 335,286.60 117,644.40 2,235,243.98 2,352,888.38 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



129 633 132658

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Pregatirea 

practică a 

profesioniștilor 

de mâine!

PROFI ROM FOOD 

SRL
1,903,708.71 335,948.59 117,876.69 2,239,657.30 2,357,533.99 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

130 633 132664

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Activ în carieră -

GOODSTART

WARD ASHBY 

STUDIO SRL
1,887,077.79 333,013.74 116,871.51 2,220,091.53 2,336,963.04 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



131 633 132772

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practică - 

parteneriat 

pentru viitor

FUNDAȚIA CENTRUL 

DE RESURSE 

PENTRU EDUCAȚIE 

ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ

2,017,753.32 356,074.14 0.00 2,373,827.46 2,373,827.46 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

132 633 131117

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Stagii de 

practica pentru o 

tranzitie de 

succes de la 

scoala la piata 

muncii - SPOTS

FLY TIME 

EMPRETEC SRL
1,896,800.63 334,729.49 117,473.65 2,231,530.12 2,349,003.77 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



133 633 131118

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Practica pentru 

o cariera de 

success - 

PRACTIC-ON

FLY TIME 

EMPRETEC SRL
1,864,675.46 329,060.36 115,484.10 2,193,735.82 2,309,219.92 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

134 633 131434

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

IDEPRO – 

Program de 

Initiere si 

Dezvoltare 

pentru Tineri 

Profesionisti

AMREST COFFEE 

SRL
1,884,162.35 332,499.13 116,668.92 2,216,661.48 2,333,330.40 OIR VEST FINALIZAT



135 633 130683

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Investeste in 

viitorul tau! - 

stagii de practica 

pentru elevi

RIDAL SYSTEM SRL 1,908,225.17 336,745.61 64,834.32 2,244,970.78 2,309,805.10 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

136 633 132987

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU633/6/1

4 STAGII DE 

PRACTICĂ 

PENTRU 

ELEVI

2020

6.14 Creșterea 

participării la 

programe de 

învățare la locul 

de muncă a 

elevilor

și ucenicilor din 

învățământul 

secundar și 

terțiar non-

universitar, cu 

accent pe 

sectoarele

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC și 

din domeniile de 

specializare

inteligentă 

conform SNCDI

Practica - un pas 

spre viața 

profesională

FUNDAȚIA CENTRUL 

DE RESURSE 

PENTRU EDUCAȚIE 

ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ

2,012,709.77 355,184.10 0.00 2,367,893.87 2,367,893.87 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

137 665 133939

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU 

665/6/23/“MĂ

SURI DE 

EDUCAŢIE 

DE TIP A 

DOUA 

ŞANSĂ” – 

regiuni mai 

puţin 

dezvoltate

2021
Obiectiv specific 

6.4&6.6

A doua şansă cu 

dascali de

prima mana

INSPECTORATUL

SCOLAR

JUDETEAN

HUNEDOARA

7,894,012.00 662,990.30 962,698.64 8,557,002.30 9,519,700.88 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



138 665 135363

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU 

665/6/23/“MĂ

SURI DE 

EDUCAŢIE 

DE TIP A 

DOUA 

ŞANSĂ” – 

regiuni mai 

puţin 

dezvoltate

2021
Obiectiv specific 

6.4&6.6

Abilitati 

Dobandite prin

Scoala in

judetele Caras-

Severin si

Mehedinti

INSPECTORATUL

SCOLAR

JUDETEAN CARAŞ

SEVERIN

8,085,434.10 230,492.70 1,196,348.54 8,315,926.80 9,512,275.34 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

139 665 134153

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU 

665/6/23/“MĂ

SURI DE 

EDUCAŢIE 

DE TIP A 

DOUA 

ŞANSĂ” – 

regiuni mai 

puţin 

dezvoltate

2020
Obiectiv specific 

6.4&6.6

Actiuni pentru 

Dobandirea

competentelor 

cheie prin

Sanse egale

la educatie

INSPECTORATUL

SCOLAR

AL JUDEŢULUI

MEHEDINŢI

8,089,467.29 398,461.88 1,029,090.96 8,487,929.17 9,517,020.13 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

140 685 134944

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/685/3/

8/Cresterea

numarului de 

angajaþi care 

beneficiaza de

noi 

instrumente, 

metode, 

practici etc, de

management 

al resurselor 

umane si de

condiþii de 

lucru 

îmbunataþite 

în vederea

adaptarii 

activitaþii la 

dinamica 

sectoarelor

economice cu 

potenþial 

competitiv

identificate 

conform SNC/ 

domeniilor de

specializare 

inteligenta 

conform 

SNCDI

2020

Creșterea 

numărului de 

angajați care 

beneficiază de 

instrumente,

metode, practici 

etc standard de 

management al 

resurselor 

umane și de 

condiții de lucru

îmbunătățite în 

vederea 

adaptării 

activității la 

dinamica 

sectoarelor 

economice cu 

potențial

competitiv 

identificate 

conform 

SNC/domeniilor 

de specializare 

inteligentă 

conform SNCDI

Conticompetitiv 

Vest - HR si 

Management 

profesionist

CONTINENTAL 

AUTOMOTIVE 

ROMANIA SRL

975,481.38 172,143.75 1,147,625.13 1,147,625.13 2,295,250.26 OIR VEST FINALIZAT



141 717 139704

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Antreprenoriat 

pentru 

comunitatea 

marginalizata 

Freidorf

DAST SYSTEMS SRL 4,056,873.06 213,519.60 38,162.24 4,270,392.66 4,308,554.90 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

142 717 140437

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Oameni pregatiti 

pentru viitorul 

Vulcanului

INTERLOG COM SRL 6,233,105.87 265,335.02 211,623.99 6,498,440.89 6,710,064.88 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



143 717 148658

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

SICO-HD – 

Servicii Integrate 

pentru 

COmunitatea 

marginalizata 

din municipiul 

Hunedoara

AGENTIA 

JUDETEANA 

PENTRU OCUPAREA 

FORTEI DE MUNCA 

HUNEDOARA

4,033,061.52 81,609.53 130,656.87 4,114,671.05 4,245,327.92 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

144 717 144491

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

STRICT 

Antreprenor

THINK 

DEVELOPMENT & 

CONSULTANCY SRL

1,191,250.81 62,697.29 22,576.19 1,253,948.10 1,276,524.29 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



145 717 150435

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Antreprenoriat 

pentru ocupare 

și integrare 

socială!

ASOCIATIA EXINO 4,488,659.08 236,245.17 0.00 4,724,904.25 4,724,904.25 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

146 717 151228

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Furnizarea de 

servicii medicale 

în teritoriul SDL 

GAL Freidorf

FUNDATIA 

CARDIOPREVENT
1,257,164.69 66,166.53 0.00 1,323,331.22 1,323,331.22 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



147 717 152200

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Centru de zi 

pentru copii din 

cadrul ZUM 

Hunedoara

ASOCIATIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

1,347,223.45 58,180.67 12,725.88 1,405,404.12 1,418,130.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

148 717 149707

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Depistarea 

problemelor 

cardiovasculare 

si sensibilizarea 

populaþiei cu 

privire la 

problemele 

medicale

FUNDATIA 

CARDIOPREVENT
1,204,354.33 63,387.06 0,00 1,267,741.39 1,267,741.39 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



149 717 139608

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Invata sa 

reusesti! - 

Servicii integrate 

în comunitate

FUNDATIA "UNITED 

WAY OF ROMANIA-

DRUMUL ÎMPREUNA 

ROMÂNIA”"

1,791,087.06 91,407.76 2,859.93 1,882,494.82 1,885,354.75 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

150 726 136168

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

FPC-Vest - 

Formare 

profesionala in 

sprijinul cresterii 

eficientei 

angajatilor pe 

piata muncii in 

Regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERT INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA 

TIMIS

3,964,216.46 699,567.63 62,350.53 4,663,784.09 4,726,134.62 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



151 726 135905

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Furnizare de 

calificare pentru 

plus valoare

EURO JOBS SRL 3,871,786.30 683,256.29 170,110.63 4,555,042.59 4,725,153.22 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

152 726 135262

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Angajati 

Competitivi prin 

Formare 

Continua

INTERLOG COM SRL 3,803,795.60 671,257.99 235,529.12 4,475,053.59 4,710,582.71 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



153 726 134947

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

FIT - Formarea - 

Idee pentru 

Transformare

FUNDATIA ROMANO-

GERMANA CENTRUL 

DE PREGATIRE SI 

PERFECT

3,854,855.56 680,268.65 73,056.65 4,535,124.21 4,608,180.86 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

154 726 133954

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

MICA - Masuri 

Integrate de 

Calificare a 

Angajatilor

ASTRAL 

CONSULTING SRL
3,813,659.91 672,998.74 236,139.93 4,486,658.65 4,722,798.58 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



155 726 134391

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Îmbunătățirea 

competențelor 

angajaților, prin 

programe de 

formare și 

consiliere 

profesională - 

"CESIRR 

Progressus"

ASOCIATIA 

CENTRUL 

EUROPEAN PENTRU 

SPRIJINIREA 

INCLUZIUNII 

SOCIALE A ROMILOR 

DIN ROMANIA 

(CESIRR)

4,017,333.45 708,941.20 0.00 4,726,274.65 4,726,274.65 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

156 726 134978

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Investitii in 

competente, o 

sansa pentru 

cresterea calitatii 

ocuparii

BLOCUL NATIONAL 

SINDICAL BNS
3,992,063.19 704,481.71 0.00 4,696,544.90 4,696,544.90 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



157 726 136252

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Dezvoltarea 

nivelului de 

competente 

profesionale si 

masuri inovative 

pentru 654 

angajati din 

regiunile V si NV

CAMERA DE 

COMERT,INDUSTRIE 

SI AGRICULTURA A 

JUDETULUI ARAD

3,933,254.69 694,103.77 88,356.45 4,627,358.46 4,715,714.91 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

158 726 136296

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Învățăm mereu! - 

Dezvoltarea 

competentelor 

angajatilor prin 

cursuri corelate 

cu nevoile pietei 

muncii

ASOCIAŢIA DE 

BINEFACERE PRO 

VITAM

4,013,950.99 708,344.29 0.00 4,722,295.28 4,722,295.28 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



159 726 135431

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

PROFESIONAL

FUNDATIA CENTRUL 

DE RESURSE 

PENTRU EDUCATIE 

SI FORMARE 

PROFESIONALA

3,881,322.98 684,939.31 88,495.92 4,566,262.29 4,654,758.21 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

160 726 135430

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

CALIFICAT - Un 

loc de muncă 

mai sigur!

FUNDATIA CENTRUL 

DE RESURSE 

PENTRU EDUCATIE 

SI FORMARE 

PROFESIONALA

3,866,900.33 682,394.14 88,487.15 4,549,294.47 4,637,781.62 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



161 726 135376

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

Formare 

profesională

PROFI ELEMENTS 

SRL
3,697,342.14 652,472.15 228,940.57 4,349,814.29 4,578,754.86 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

162 726 136240

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

EVOLUEAZA IN 

CARIERA

ASOCIATIA PENTRU 

FORMARE, 

EDUCATIE SI 

DEZVOLTARE 

EUROFED

3,943,985.16 695,997.39 0.00 4,639,982.55 4,639,982.55 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



163 726 134965

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

DIGITAL HR
BEST SMART 

CONSULTING SRL
3,809,347.70 672,237.79 235,872.96 4,481,585.49 4,717,458.45 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

164 726 135988

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

CodersLab EJOBS GROUP SRL 3,817,042.66 673,595.69 236,348.86 4,490,638.35 4,726,987.21 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



165 726 136051

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

CARE – Cursuri 

pentru Angajati

UPA SOLUTIONS 

SRL
3,433,940.85 605,989.49 212,627.93 4,039,930.34 4,252,558.27 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

166 726 135294

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/726/6/

12 "Creșterea 

nivelului de 

calificare al 

angajaților 

prin programe 

de formare 

continuă 

corelate cu 

nevoile pieței 

muncii - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate" 

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

programele de 

formare 

profesională 

continuă, cu 

accent pe acei 

adulți, cu un 

nivel scăzut de 

calificare și 

persoanele cu 

vârsta de peste 

40 ani, din zone 

rurale 

defavorizate, 

inclusiv prin 

recunoașterea și 

certificarea 

rezultatelor 

învățării 

dobândite în 

contexte non-

formale și 

informale

SUNT 

ANGAJAT 

DEVIN 

CALIFICAT

ASOCIATIA 

CENTRUL DE 

RESURSE SI 

FORMARE IN 

PROFESIUNI 

SOCIALE "PRO 

VOCATIE"

3,546,868.95 625,918.04 0.00 4,172,786.99 4,172,786.99 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



167 738 135007

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/738/4/

20 „Prima 

cameră” – 

Instrumente 

inovative 

pentru 

integrarea 

socio-

profesională a 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul de 

protecție 

specială - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la

nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

„Servicii 

integrate pentru 

consolidarea 

deprinderilor de 

viață 

independentă și 

integrarea socio-

profesională a 

copiilor și 

tinerilor din 

Caraș-Severin"

DIRECŢIA 

GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI CARAȘ 

SEVERIN

4,020,568.14 614,910.44 94,601.60 4,635,478.58 4,730,080.18 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

168 738 135797

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/738/4/

20 „Prima 

cameră” – 

Instrumente 

inovative 

pentru 

integrarea 

socio-

profesională a 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul de 

protecție 

specială - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la

nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

“Primul pas“ 
FUNDAȚIA SFÂNTUL 

FRANCISC
4,020,238.21 709,453.79 0.00 4,729,692.00 4,729,692.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

169 738 136230

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/738/4/

20 „Prima 

cameră” – 

Instrumente 

inovative 

pentru 

integrarea 

socio-

profesională a 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul de 

protecție 

specială - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la

nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

"Majorat"
FUNDAȚIA SFÂNTUL 

FRANCISC
4,015,879.54 708,684.61 0.00 4,724,564.15 4,724,564.15 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



170 738 136348

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/738/4/

20 „Prima 

cameră” – 

Instrumente 

inovative 

pentru 

integrarea 

socio-

profesională a 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul de 

protecție 

specială - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2020

4.12 Reducerea 

numărului de 

copii și tineri 

plasați în 

instituții prin 

furnizarea de 

servicii la

nivelul 

comunității

4.13 Creșterea 

numărului 

tinerilor care 

părăsesc 

sistemul 

instituționalizat 

(cu vârsta de

până la 18 ani) 

pregătiți pentru 

a avea o viață 

independentă

Prima 

camera_HD_20

20

FUNDAȚIA MARA 2,200,309.37 388,289.88 0.00 2,588,599.25 2,588,599.25 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

171 761 136811

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Competente 

profesionale si 

ocupare in Valea 

Jiului

INTERLOG COM SRL 1,544,365.63 272,535.12 95,626.35 1,816,900.75 1,912,527.10 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

172 761 136946

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Valea Jiului -noi 

solutii pentru 

viitor!

MERLIN BUSINESS 

CONSULTING SRL
1,542,202.78 272,153.38 95,492.21 1,814,356.16 1,909,848.37 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



173 761 137397

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

ALEGE 

COMPETENŢA!

MONDO CARIERE 

SRL
1,058,003.26 186,706.43 65,552.82 1,244,709.69 1,310,262.51 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

174 761 137514

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Fii calificat! 

Ajutor pentru 

accesul pe piata 

muncii in 

microregiunea 

Valea Jiului

BLOCUL NATIONAL 

SINDICAL BNS
1,625,641.99 286,877.99 0.00 1,912,519.98 1,912,519.98 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

175 761 137521

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Angajare 

sustenabila 

Microregiunea 

Valea Jiului

FUNDATIA CENTRUL 

DE RESURSE 

PENTRU EDUCATIE 

SI FORMARE 

PROFESIONALA

1,606,063.91 283,423.05 21,964.57 1,889,486.96 1,911,451.53 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



176 761 137522

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Valea Jiului - 

competențe 

pentru viitor

FUNDATIA CENTRUL 

DE RESURSE 

PENTRU EDUCATIE 

SI FORMARE 

PROFESIONALA

1,598,742.75 282,131.09 28,577.61 1,880,873.84 1,909,451.45 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

177 761 136888

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Valorificarea 

potenţialului 

capacităţii de 

muncă a 

persoanelor 

șomere, inactive 

şi de etnie romă, 

prin 

îmbunătăţirea 

competențelor 

profesionale a 

acestora, 

necesare 

dobândirii 

accesului pe 

piaţa muncii - 

"ASIST LESS - 

Valea Jiului"

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE ŞI 

INOVARE SOCIALĂ 

PENTRU TINERET ŞI 

PERSOANE DIN 

GRUPURI 

VULNERABILE ASIST

1,625,486.92 286,850.64 0.00 1,912,337.56 1,912,337.56 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



178 761 137012

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

Susținerea 

dobândirii și 

îmbunătățirii 

nivelului de 

competențe 

profesionale a 

șomerilor, 

persoanelor 

inactive și a 

persoanelor de 

etnie romă, din 

teritoriul Valea 

Jiului, în 

vederea facilitării 

și creșterii 

gradului de 

inserție a 

acestora pe 

piața muncii – 

"S.R.P.M. Valea 

Jiului!"

ASOCIATIA 

SOCIETATEA 

ROMANA DE 

PROTECTIA 

MEDIULUI

1,623,330.04 286,470.02 0.00 1,909,800.06 1,909,800.06 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

179 761 137513

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/761/3/

16/ 

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4. 

“Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe 

profesionale și 

creșterea 

gradului de 

ocupare a 

șomerilor și 

persoanelor 

inactive din 

Valea Jiului în 

corelare cu 

nevoile pieței 

muncii”, AP 3/ 

PI 8.i/ OS 3.1 

& 3.4

2020

Operațiune 

compozită OS 

3.1, 3.4.

EXTRAGEM noi 

oportunitati de 

ocupare in 

microregiunea 

Valea Jiului

ASOCIATIA 

"PARTNET - 

PARTENERIAT 

PENTRU 

DEZVOLTARE 

DURABILA"

1,625,731.54 286,893.80 0.00 1,912,625.34 1,912,625.34 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



180 784 139568

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/784/6/

24/Program 

pilot de 

stimulare a 

participării la 

educație a 

copiilor cu 

părinți plecați 

la muncă în 

străinătate - 

regiuni mai 

puțin 

dezvoltate

2021

Creșterea 

participării la 

învățământul 

ante-preșcolar și 

preșcolar, 

înspecial a 

grupurilor cu risc 

de părăsire 

timpurie a școlii, 

cu accent pe 

copiii aparținând 

minoritățiiroma 

și a celor din 

mediulrural.Red

ucerea părăsirii 

timpurii a școlii 

prin măsuri 

integrate de 

prevenire șide 

asigurare a 

oportunităților 

egale pentru 

elevii aparținând 

grupurilor 

vulnerabile, cu 

accent peelevii 

aparținând 

minorității roma 

și elevii din 

mediul rural/ 

comunitățile 

dezavantajate 

SMART 

COMMUNITY- 

Program de 

prevenire a 

fenomenului de 

părăsire timpurie 

a școlii pentru 

copiii cu părinți 

plecati la munca 

în străinătate

FUNDATIA DE 

ABILITARE 

SPERANTA

4,054,579.71 665,901.08 49,613.00 4,720,480.79 4,770,093.79 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



181 784 139682

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/784/6/

24/Program 

pilot de 

stimulare a 

participării la 

educație a 

copiilor cu 

părinți plecați 

la muncă în 

străinătate - 

regiuni mai 

puțin 

dezvoltate

2021

Creșterea 

participării la 

învățământul 

ante-preșcolar și 

preșcolar, 

înspecial a 

grupurilor cu risc 

de părăsire 

timpurie a școlii, 

cu accent pe 

copiii aparținând 

minoritățiiroma 

și a celor din 

mediulrural.Red

ucerea părăsirii 

timpurii a școlii 

prin măsuri 

integrate de 

prevenire șide 

asigurare a 

oportunităților 

egale pentru 

elevii aparținând 

grupurilor 

vulnerabile, cu 

accent peelevii 

aparținând 

minorității roma 

și elevii din 

mediul rural/ 

comunitățile 

dezavantajate 

SUPER - 

SUPort 

Educational si 

de Remediere 

pentru elevii 

aparținând 

grupurilor 

vulnerabile

ASOCIAŢIA " IL 

GIOCATTOLO "
1,217,048.27 214,773.25 0.00 1,431,821.52 1,431,821.52 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



182 784 139652

Axa prioritară 

6- Educaţie şi 

competenţe

POCU/784/6/

24/Program 

pilot de 

stimulare a 

participării la 

educație a 

copiilor cu 

părinți plecați 

la muncă în 

străinătate - 

regiuni mai 

puțin 

dezvoltate

2021

6/12/Creșterea 

participării la 

învățământul 

ante-preșcolar și 

preșcolar, 

înspecial a 

grupurilor cu risc 

de părăsire 

timpurie a școlii, 

cu accent pe 

copiii aparținând 

minoritățiiroma 

și a celor din 

mediulrural.Red

ucerea părăsirii 

timpurii a școlii 

prin măsuri 

integrate de 

prevenire șide 

asigurare a 

oportunităților 

egale pentru 

elevii aparținând 

grupurilor 

vulnerabile, cu 

accent peelevii 

aparținând 

minorității roma 

și elevii din 

mediul rural/ 

comunitățile 

dezavantajate 

Parintii departe, 

scoala aproape 

de copii!

SCOALA 

GIMNAZIALA 

"MIRCEA 

SÂNTIMBREANU"

4,051,363.41 619,619.42 95,327.04 4,670,982.83 4,766,309.87 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

183 827 139398

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Masuri integrate 

pentru 

comunitatile 

marginalizate 

din teritoriul SDL 

in contextul 

mecanismului 

DLRC

ASOCIATIA 

MICROREGIUNEA 

TARA HATEGULUI - 

TINUTUL 

PADURENILOR GAL

4,483,709.48 235,358.71 86,026.39 4,719,068.19 4,805,094.58 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



184 827 138834

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Cresterea 

calitatii vietii prin 

implementarea 

unor masuri 

integrate, in 

comuna Siria

FUNDATIA ROMÂNA 

GERMANA DE 

PREGATIRE SI 

PERFECTIONARE 

PROFESIONALA 

VLADIMIRESCU, 

ARAD 

4,586,089.84 211,840.09 29,533.06 4,797,929.93 4,827,462.99 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

185 827 140382

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Masuri Integrate 

pe teritoriul GAL 

Caras- Timis

ASOCIAŢIA GRUPUL 

DE ACŢIUNE LOCALĂ 

CARAŞ-TIMIŞ

4,591,706.58 230,398.16 11,270.60 4,822,104.74 4,833,375.34 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



186 827 140471

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Masuri Integrate 

pe teritoriul GAL 

Calugara

ASOCIATIA "GRUPUL 

DE ACTIUNE LOCALA 

CALUGARA"

4,538,318.90 208,804.84 30,054.06 4,747,123.74 4,777,177.80 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

187 827 138794

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Măsuri integrate 

pe teritoriul GAL 

Banatul de Nord

ASOCIAŢIA ,, 

BANATUL DE NORD "
4,588,735.10 210,921.13 30,591.25 4,799,656.23 4,830,247.48 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



188 827 139388

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Masuri Integrate 

pe teritoriul GAL 

Tara Gugulanilor

ASOCIAŢIA 

,,GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ 

ŢARA GUGULANILOR 

"

4,494,789.68 224,488.09 35,161.29 4,719,277.77 4,754,439.06 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

189 827 139389

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/827/5/

2 

Implementare

a strategiilor 

de dezvoltare 

locala in 

comunitatile 

marginalizate 

din zona 

rurala si orase 

cu o populatie 

de pana la 

20.000 

locuitori - 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate

2021

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- 

Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Măsuri Integrate 

încomuna 

Teregova

ASOCIAŢIA 

,,GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ 

ŢARA GUGULANILOR 

"

4,559,888.24 190,621.40 72,068.95 4,750,509.64 4,822,578.59 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

190 861 149839

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/861/3/

12/Competenţ

e digitale 

pentru 

angajaţii din 

INTREPRIND

ERI MARI

2021

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/comp

etenț e/aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/dom

eniilor 

identificate 

conform SNC şi 

SNCDI ale 

angajaților

DIGITAL.ON 

DELGAZ
DELGAZ GRID S.A. 744,627.88 131,404.72 876,107.40 876,032.60 1,752,140.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



191 861 142366

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/861/3/

12/Competenţ

e digitale 

pentru 

angajaţii din 

INTREPRIND

ERI MARI

2021

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/comp

etenț e/aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/dom

eniilor 

identificate 

conform SNC şi 

SNCDI ale 

angajaților

IDEA – 

Innovate, 

Discover, 

Evolve, Apply 

/IDEA - 

Inoveaza, 

Descopera, 

Evolueaza, 

Aplica

NTT DATA ROMANIA 

S.A.
989,416.68 174,602.62 1,164,140.50 1,164,140.50 2,328,159.80 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

192 861 149246

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/861/3/

12/Competenţ

e digitale 

pentru 

angajaţii din 

INTREPRIND

ERI MARI

2021

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/comp

etenț e/aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/dom

eniilor 

identificate 

conform SNC şi 

SNCDI ale 

angajaților

ATOS Trening

ATOS IT 

SOLUTIONS

AND SERVICES SRL

992,233.25 175,099.99 1,167,336.26 1,167,333.24 2,334,666.50 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

193 861 145256

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/861/3/

12/Competenţ

e digitale 

pentru 

angajaţii din 

INTREPRIND

ERI MARI

2021

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/comp

etenț e/aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/dom

eniilor 

identificate 

conform SNC şi 

SNCDI ale 

angajaților

Digital@FLEX
FLEXTRONICS

ROMÂNIA SRL
568,313.38 100,290.59 668,604.03 668,603.97 1,337,208.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

194 861 145669

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/861/3/

12/Competenţ

e digitale 

pentru 

angajaţii din 

INTREPRIND

ERI MARI

2021

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/comp

etenț e/aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/dom

eniilor 

identificate 

conform SNC şi 

SNCDI ale 

angajaților

Contidigital 

Nord Est

CONTINENTAL

AUTOMOTIVE

ROMANIA SRL

908,594.98 160,340.30 1,068,935.29 1,068,935.28 2,137,870.57 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

mailto:Digital@FLEX


195 861 145670

Axa prioritară 

3 – Locuri de 

munca pentru 

toti

POCU/861/3/

12/Competenţ

e digitale 

pentru 

angajaţii din 

INTREPRIND

ERI MARI

2021

Îmbunătățirea 

nivelului de 

cunoștințe/comp

etenț e/aptitudini 

aferente 

sectoarelor 

economice/dom

eniilor 

identificate 

conform SNC şi 

SNCDI ale 

angajaților

Contidigital 

Vest

CONTINENTAL

AUTOMOTIVE

ROMANIA SRL

741,217.51 130,803.07 872,020.57 872,020.58 1,744,041.15 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

196 879 146806

Axa prioritară 

4 - Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei

POCU/879/4/

16 Sprijin 

pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale în 

mediul rural

2021

Obiectivul 

specific 4.16: 

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă

Sustinerea si 

dezvoltarea 

intreprinderilor 

sociale din 

mediul rural – 

SUS RURAL

UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA 

TIMIŞOARA

12,339,650.96 2,136,220.48 41,364.99 14,475,871.44 14,517,236.43 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

197 885 146015

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

EFORT - 

Educatia 

fiecaruia 

oglindeste 

rezultate 

triumfatoare

UNIC SPORTS SRL 3,980,205.44 702,389.16 173,651.40 4,682,594.60 4,856,246.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

198 885 146918

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

A DOUA 

SANSA 

PENTRU UN 

VIITOR MAI 

BUN

IOANIDA TURISM 

SRL
3,639,016.22 469,983.29 337,102.43 4,108,999.47 4,446,101.90 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



199 885 147023

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

SANSA A 

DOUA PENTRU 

EDUCATIE

UNIC SPORTS SRL 3,645,078.77 401,096.40 382,888.35 4,046,175.17 4,429,063.52 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

200 885 147525

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

SANSA A 

DOUA PENTRU 

TINERI NEETs

IOANIDA TURISM 

SRL
3,638,083.35 469,833.62 337,034.93 4,107,916.97 4,444,951.90 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

201 885 147555

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

Educatia = 

Cheia 

succesului!

IOANIDA TURISM 

SRL
3,863,699.61 647,616.88 183,417.95 4,511,316.49 4,694,734.44 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



202 885 147604

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

Oportunitati de 

Dezvoltare 

pentru Tinerii 

Neets

UNIC SPORTS SRL 3,788,874.09 668,624.81 234,605.18 4,457,498.90 4,692,104.08 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

203 885 147830

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/885/2/

5 Măsuri de 

educație de 

tip a doua 

șansă pentru 

tinerii NEETS- 

Regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

Nord- Est, 

Nord- Vest, 

Vest, Centru

2021

Cresterea

numarului de 

tineri NEETs 

someri cu

vârsta între 16 - 

29 ani, 

înregistraþi la 

SPO

care se reîntorc 

în educaþie în 

programe de

tip a doua 

sansa, inclusiv 

în programe de

formare 

profesionala 

iniþiala.

NEETs ADS UNIC SPORTS SRL 3,987,734.35 703,717.76 179,183.31 4,691,452.11 4,870,635.42 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



204 909 149541

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

Dezvoltarea 

viitorului tau 

profesional si 

educational

UNIC SPORTS SRL 14,871,475.31 2,624,378.02 637,763.39 17,495,853.33 18,133,616.72 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



205 909 150095

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

Succes in 

cariera pentru 

TINEri!

ASOCIATIA 

INOVATRIUM
4,135,010.95 624,910.95 104,796.84 4,759,921.90 4,864,718.74 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



206 909 150192

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

SICONET – 

Servicii Integrate 

Calificare si 

Ocupare pentru 

Tinerii NEETs

AGENTIA 

JUDETEANA 

PENTRU OCUPAREA 

FORTEI DE MUNCA 

HUNEDOARA

16,366,229.19 949,006.02 2,182,362.54 1,731,523.21 19,497,597.50 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



207 909 150628

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

MIT-Masuri 

Intensive pentru 

Tineri

EUROPEAN STEPS 

S.R.L.
3,991,450.64 704,373.63 178,847.35 4,695,824.27 4,874,671.62 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



208 909 150665

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

Top calificare 

pentru tinerii 

NEETS

EURO JOBS SRL 3,945,180.08 696,208.14 231,457.43 4,641,388.22 4,872,845.65 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



209 909 150787

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

Tinerii NEETs – 

Viitorii angajati 

la nivelul 

Regiunii Vest

TOP MEDIA S.R.L. 3,746,544.07 661,154.82 139,933.97 4,407,698.89 4,547,632.86 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



210 909 150817

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

Tinerii NEETs – 

Viitorii angajati 

la nivelul 

Regiunii Centru

EXPERT BUSINESS 

CENTER SRL
4,007,933.55 707,282.39 158,208.88 4,715,215.94 4,873,424.82 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



211 909 150977

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

Tinerii NEETs – 

Viitorii angajati 

la nivelul 

Regiunii Vest

EXPERT BUSINESS 

CENTER SRL
4,009,186.54 707,503.49 156,595.52 4,716,690.03 4,873,285.55 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



212 909 149217

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

POOL 4 NEETs

SOLUTIONS 30 

EASTERN EUROPE 

SRL

3,272,827.18 577,557.71 104,747.96 3,850,384.89 3,955,132.85 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



213 909 149219

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătățirea 

situației 

tinerilor din 

categoria 

NEETs

POCU/909/2/

4 - Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

2021

Obiectivul 

specific 2.1 

„Creșterea 

ocupării tinerilor 

NEETs șomeri 

cu vârsta între 

16 – 29 ani, 

înregistrați la 

Serviciul Public 

de Ocupare, cu 

rezidența în 

regiunile 

eligibile” și 

Obiectivul 

specific 2.2 

„Îmbunătățirea 

nivelului de 

competențe, 

inclusiv prin 

evaluarea și 

certificarea 

competențelor 

dobândite în 

sistem non-

formal și 

informal al 

tinerilor NEETs 

șomeri cu vârsta 

între 16 – 29 

ani, înregistrați 

la Serviciul 

Public de 

Ocupare, cu 

AZ NEETs

SOLUTIONS 30 

EASTERN EUROPE 

SRL

3,272,827.18 577,557.71 104,747.96 3,850,384.89 3,955,132.85 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

214 717 152224

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

PRO Freidorf – 

Incluziune 

socială și 

parteneriat activ 

pentru 

combaterea 

marginalizării

DIRECŢIA DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

A MUNICIPIULUI 

TIMIŞOARA

1,452,797.27 53,971.37 22,491.60 1,506,768.64 1,529,260.24 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



215 717 152291

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Fii antreprenor!

ASOCIAŢIA DE 

BINEFACERE PRO 

VITAM

1,796,297.92 94,542.00 0.00 1,890,839.92 1,890,839.92 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

216 717 152292

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2021

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

ȘANSA 

–ȘANSĂ -

ACCEPTARE-

NEDISCRIMINA

RE-

SIGURANȚĂ-

ACCES

ASOCIAŢIA DE 

BINEFACERE PRO 

VITAM

4,129,483.83 193,754.11 23,587.14 4,323,237.94 4,346,825.08 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



217 829 141178

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

INNOTECH 

InVest

FUNDAŢIA CENTRUL 

DE PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ 

VÂLCEA

8,186,490.20 1,422,207.76 78,131.69 9,608,697.96 9,686,829.65 OIR VEST REVOCAT

218 829 140694

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

FAST VEST- 

Formare 

Antreprenoriala 

pentru STudenti

UNIVERSITATEA DE 

STIINTE AGRICOLE 

SI MEDICINA 

VETERINARA A 

BANATULUI " 

REGELE MIHAI I AL 

ROMANIEI " DIN 

TIMISOARA

8,230,700.27 1,384,731.02 67,745.47 9,615,431.29 9,683,176.76 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



219 829 142048

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

Viitorul tău în 

antreprenoriat – 

soluţie pentru o 

carieră de 

succes

UNIVERSITATEA DE 

VEST TIMIȘOARA
8,223,433.37 1,383,632.57 67,561.55 9,607,065.94 9,674,627.49 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

220 829 140381

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

InnoHub - 

Student 

inovator, 

Antreprenor de 

succes

ASOCIAȚIA 

"PARTNET - 

PARTENERIAT 

PENTRU 

DEZVOLTARE 

DURABILĂ"

8,233,130.22 1,452,905.35 0.00 9,686,035.57 9,686,035.57 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



221 829 142129

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

SMART 

STUDENT – 

Studenti 

inovatori, tineri 

antreprenori

ASOCIAȚIA 

"PARTNET - 

PARTENERIAT 

PENTRU 

DEZVOLTARE 

DURABILĂ"

8,232,489.60 1,452,792.27 0.00 9,685,281.87 9,685,281.87 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

222 829 140434

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

STAR – 

STudent astazi, 

AntreprenoR 

maine

ASOCIAȚIA 

"PARTNET - 

PARTENERIAT 

PENTRU 

DEZVOLTARE 

DURABILĂ"

8,233,287.00 1,442,823.94 10,109.04 9,676,110.94 9,686,219.98 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



223 829 141145

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

SEED 

ACCELERATOR 

2020! – 

Susținerea 

antreprenoriatul

ui prin înființarea 

de start-up-uri în 

domenii 

inovative

CAMERA 

AUDITORILOR 

FINANCIARI DIN 

ROMÂNIA

8,222,576.24 1,428,762.61 22,280.29 9,651,338.85 9,673,619.14 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

224 829 140552

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

Antreprenoriatul - 

oportunitate 

pentru studenti 

in regiunea NE

CAMERA DE 

COMERŢ, INDUSTRIE 

ŞI AGRICULTURĂ 

VASLUI

8,151,342.69 1,438,472.23 90,864.14 9,589,814.92 9,680,679.06 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



225 829 140553

Axa prioritară 

nr. 6 - 

Educație și 

competențe

POCU/829/6/

13/ Innotech 

Student

2021

Creșterea 

numărului 

absolvenților de 

învățământ 

terțiar 

universitar și 

non universitar 

care își găsesc 

un loc de muncă 

urmare a 

accesului la 

activități de 

învățare la

un potențial loc 

de muncă / 

cercetare/ 

inovare, cu 

accent pe 

sectoarele 

economice cu 

potențial 

competitiv 

identificate 

conform SNC şi 

domeniile de 

specializare 

inteligentă 

conform

SNCDI

Antreprenoriatul - 

oportunitate 

pentru studenti 

in regiunea Vest

CAMERA DE 

COMERŢ, INDUSTRIE 

ŞI AGRICULTURĂ 

VASLUI

8,151,342.76 1,438,472.25 90,864.14 9,589,815.01 9,680,679.15 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

226 717 152557

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2022

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Integrare prin 

Educatie_INTED 

2021

FUNDATIA MARA 1,356,387.98 59,867.49 11,521.36 1,416,225.47 1,427,776.83 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



227 717 153054

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2022

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Suntem alaturi 

de voi!

DIRECTIA DE 

ASISTENTA SOCIALA 

a municipiului 

Hunedoara

462,821.89 14,615.21 9,743.70 477,437.10 487,180.80 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

228 717 153241

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitaþi 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populaþie 

aparþinând 

minoritaþii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operaþiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2022

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

O viață curată

DIRECTIA DE 

ASISTENTA SOCIALA 

a municipiului 

Hunedoara

462,821.81 14,615.29 9,743.71 477,437.10 487,180.81 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



229 717 152893

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitati 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populatie 

apartinând 

minoritatii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2022

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Impreuna pentru 

Hunedoara

ASOCIATIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

458,033.07 19,404.03 4,702.97 477,437.10 482,140.07 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E

230 717 152894

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitati 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populatie 

apartinând 

minoritatii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2022

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Centru de tip 

respiro pentru 

familiile cu 

persoane cu 

dizabilitati din 

cadru ZUM 

Hunedoara

ASOCIATIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

1,347,223.53 70,906.47 0.00 1,418,130.00 1,418,130.00 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E



231 717 152915

Axa prioritară 

5 - Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitat

ea comunității

POCU/717/5/

1/Reducerea

numarului de 

comunitati 

marginalizate

(roma si non-

roma) aflate în 

risc de saracie

si excluziune 

sociala din 

orase cu 

peste

20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu

populatie 

apartinând 

minoritatii 

roma, prin

implementare

a de masuri/ 

operatiuni

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de

DLRC.

2022

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială din 

comunitățile 

marginalizate 

(roma și non- 

roma) din 

orașe/municipii 

cu peste 20.000 

locuitori, cu 

accent pe cele 

cu populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin 

implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului 

de DLRC

Hub creativ 

Hunedoara

ASOCIATIA NON 

PROFIT L & C 

CONSULTING

641,842.01 27,203.05 6,578.14 669,045.06 675,623.20 OIR VEST

IN 

IMPLEMENTAR

E


