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Contractul de finanțare nr.    POCU/390/5/1/123748 din 10.09.2018 

Cod SMIS 2014+    123748 

Axa prioritară/Obiectiv specific  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Numele beneficiarului Asociația GRUP DE ACTIUNE LOCALA municipiul Vulcan 

Titlul proiectului    GAL municipiul Vulcan-implementare strategie locala 
 

 

 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală municipiul Vulcan, are onoarea de a vă invita în data de 

15.01.2019, ora ______, la sediul Primăriei municipiului Vulcan, b-dul Mihai Viteazu, nr. 31, cam 14, în 

vederea unor discuții asupra fișei intervenției nr. 10 – “Furnizare de servicii integrate pentru persoanele în 

căutarea unui loc de muncă (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserţie socio-

profesională)” si a fișei intervenției nr. 13 – „Furnizare de servicii integrate pentru copii, tineri, adulţi/ 

părinţi etc (ex. servicii sociale, consiliere psihologică etc) prin intermediul unui centru multi-funcţional”.  

Cele două fișe de intervenții fac parte din Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Vulcan, 

ce urmează a  se implementa în cadrul proiectului “GAL municipiul Vulcan – implementare strategie 

locala”. 

Valoarea totală a acestui proiect este de 989.365,27 lei, din care valoarea totală eligibilă a 

proiectului este de 989.365,27 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, valoarea finanțată din FSE (Fondul 

Social European) 939.897,04 lei (95% ), valoarea finanțată de la bugetul național este de 49.468,23 lei 

(5%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 0 lei.  

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020.  

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau 

excluziune socială in zonele urbane marginalizate total sau parțial pe teritoriul municipiului Vulcan prin 

implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, locuire), si prin creșterea economică în 

teritoriul SDL. Obiectivul general al proiectului este in concordanță cu obiectivul specific al axei 

prioritare 5 din POCU „reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala 

din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din orașe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe 

cele cu populație aparținând minorității Romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate in 

contextul mecanismului de DLRC” si cu obiectivul specific POR axa prioritara 9.1 „ Reducerea 

numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.”  

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. OS1–Implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Vulcan cu ajutorul unui Grup de Acțiune 

Locală funcțional timp de 36 luni;  
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2. OS2–Facilitarea participării la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan a 

comunităților cărora se adresează si a potențialilor beneficiari ai proiectelor necesare implementării 

acesteia prin acțiuni specifice de informare, instruire și îndrumare;  

3. OS3-Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan prin proiecte specifice, conform 

documentului “Strategia de Dezvoltare a Municipiului Vulcan” aprobat in faza a-2-a a implementării 

mecanismului DLRC si conform obiectivelor POCU si POR.  

 Mentionam faptul ca această activitate este cuprinsă în Cererea de finanțare a proiectului „GAL 

municipiul Vulcan — implementare strategie locală”, după cum urmează: 

ACTIVITATEA: A3. Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de depunere de proiecte, 

inclusiv definirea criteriilor de selecție  

Subactivitatea: A3.1 Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri de depunere de proiecte, 

inclusiv definirea criteriilor de selecție 

 

 

 

Cu stimă, 

MANAGER GAL, 

Peter Rodica 


