
 

 

 
  
 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN 

Bulevardul Mihai Viteazu Nr. 31, Telefon +40254570340 / int. 250 

 e-mail:gal.vulcan@gmail.com  

Proiect cofinanțat din Programul  

Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
NR __________DATA_______________________ 

 

CATRE___________________________________________________________________________________ 

 
REFERITOR: 

 

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   ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN 

Titlul proiectului   GAL municipiul Vulcan-implementare strategie locala 

 

 

Asociația Grup de Actiune Locală municipiul Vulcan, are onoarea de a va invita la întâlnirea din data de 

13.12.2018, ora 12.00, având ca scop prezentarea  proiectului ―GAL municipiul Vulcan-implementare strategie 

locală‖. Întalnirea va avea loc in sala de ședințe a Primăriei municipiului Vulcan, situată pe strada Mihai 

Viteazu, nr. 31. 

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;  

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.  

 Prezența dumneavoastră este onorantă și în aceeași măsură importantă pentru această întâlnire, ce își 

propune să aducă împreună persoane și instituții cu inițiative și proiecte pentru dezvoltarea municipiului Vulcan. 

Această activitate este cuprinsă în Cererea de finanțare a proiectului GAL municipiul Vulcan — 

implementare strategie locală, după cum urmează: 

ACTIVITATEA: A2. Informarea, instruirea și îndrumarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari 

POCU/ POR și membrilor comunității 

Subactivitatea: A2.2 Informarea membrilor comunității vizate de SDL 

 

Cu stimă, 

PREȘEDINTE GAL, 

GHEORGHE ILE 


