
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect cofinanţat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020 
 

Axa Prioritară 5 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 

Apel : POCU/390/5/1/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./1/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 

Componenta 1: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la 

nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” – Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai putin dezvoltate 

Titlul proiectului: Funcționare GAL ”SLOBOZIA 2018” 

Nr. Contract de finanțare: POCU/390/5/1/123730 

Beneficiar: Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 

 

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT                

„Funcționare GAL ”SLOBOZIA 2018” 

POCU/390/5/1/123730 

 

Marti, 30 octombrie 2018, Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017, anunță 

semnarea contractului de finanțare „Funcționare GAL ”SLOBOZIA 2018” ce urmează a fi 

implementat în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, pe o perioadă de 60 de luni – proiect cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta gestionarea sprijinului necesar functionarii 

Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 in vederea implementarii „Strategiei de 

dezvoltare locala a Municipiului Slobozia” si animarii comunitatii vizate de aceasta, prin mobilizarea 

resurselor comunitare existente si generarea altora noi, pentru a sustine masurile si operatiunile 

integrate de dezvoltare locala, in perioada 2018-2023. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. OS1: Functionarea Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 prin sprijin logistic 

oferit pentru dezvoltarea si aplicarea mecanismelor de management, precum si prin intarirea 

capacitatii sale de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace SDL, in intervalul de 

timp 2018-2023. 



 
 
 
 
 
 

 

 

2. OS2: Animarea comunitatii vizate de SDL, la nivelul Municipiului Câmpina, in vederea dezvoltarii 

socio-economice, prin informarea, formarea, indrumarea potentialilor beneficiari, si prin implicarea 

membrilor comunitatii, precum si prin lansarea si gestionarea apelurilor de proiecte pentru propuneri 

POR / POCU, in intervalul de timp 2018-2023. 

3. OS3: Promovarea temelor orizontale – dezvoltare durabila, egalitate de sanse si nediscriminare, 

prin implementarea de acþiuni care vizeaza in mod direct respectarea mediului înconjurator, 

aplicând principiile: reducem, reutilizam, reciclam si educam! 

Valoare contract de finantare: 1.679.733,25 lei din Fondul Social European. 

Informații suplimentare se pot obține de la: 

 Asociația – GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 

  E-mail  : office@galslobozia.ro  

 

MANAGER PROIECT, 

Ana Maria DUMITRU 
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