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COMUNICAT 

Lansarea proiectului “Împreună dezvoltăm sectorul 5” – 

POCU/393/5/1/123630 

 
 Asociația Grupul de Acțiune Locală “Împreună dezvoltăm sectorul 5” implementează în 

calitate de beneficiar, începând cu luna octombrie 2018, proiectul “Împreună dezvoltăm 

sectorul 5”  – POCU/393/5/1/123630, COD MySMIS: 123630 

  

Perioada de implementare a proiectului: este de 38 luni, respectiv între data de 04.10.2018 și 

data de 03.12.2021, iar valoarea totală este de 902.476,01 lei. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020. 

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a) 

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 

(Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin. 1, a) 

Obiectiv specific - Obiectiv specific 5.1.: „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”. 
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Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentei cereri de 

propuneri de proiecte îl reprezintă: 

ü Funcționare GAL și animare a comunității vizată de SDL . 

Pentru atingerea obiectivelor vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acțiuni: 

• Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient 

și eficace SDL (inclusiv cursuri de formare a personalului GAL, schimburi de 

experiență); 

•  Sprijin logistic pentru funcționarea GAL, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile 

legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor 

consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-uri specializate 

necesare desfășurării eficiente a activității; 

• Îndrumări către beneficiarii și potențialii beneficiari POCU/ POR pentru pregătirea și 

implementarea proiectelor finanțate prin POCU/ POR; 

• Sprijin pentru întărirea capacității GAL pentru selecția propunerilor de proiecte/fișelor 

de proiect POR/POCU; 

• Sprijin pentru întărirea capacității GAL pentru monitorizarea proiectelor finanțate din 

bugetul SDL; 

• Activități pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor 

beneficiari și a membrilor comunității vizate de SDL; 

• Sprijin pentru activitățile de comunicare referitoare la intervențiile aferente POCU/ 

POR, inclusiv derularea activităților de publicitate și informare (ex. realizarea și 

distribuirea materialelor informative şi publicitare, organizarea de conferințe, forumuri, 

prezentări, etc.). 

Pentru relații suplimentare despre proiect contactați: Adriana TRAN, Vicepreședinte 
GAL sector 5, telefon 0740202064, e-mail galsector5@gmail.com.	


