
 

 

 

„GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” 

Pentru că vrem să știm mai mult 

 

 

Lucrul cu comunitatea, mai ales cu cea dezavantajată, presupune cunoștințe, abilități 

specifice, capacitatea de a asculta, de a pune întrebări, de a-l ghida pe cel de lângă tine astfel 

încât acesta să-și spună părerea, dar și să găsească soluții sau să propună idei de proiecte.  

Mai mult, intr-un proiect cum este „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală”, care își propune să reunească actori din medii social-

economice diferite – agenți economici, instituții publice, organizații nonguvernamentale și 

personae fizice din comunitate - e nevoie de oameni pregătiți, de parteneri care să aibă 

cunoștințe despre ce înseamnă politici publice, dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, un mod 

eficient de a comunica.  

Iată de ce, în cadrul proiectului, odată cu înființarea Grupului de Acțiune Locală Sector 3, am 

prevăzut organizarea unor cursuri de formare care au ca scop îmbunătățirea competențelor 

personalului acestuia, dar și a altor persoane.   



 

 

Prin urmare, programul de formare este alcătuit din 16 ore de pregătire și adaptarea temelor 

propuse la specificul grupei de cursanți vizați și 64 de ore de predare la sală, astfel:  

 Politici publice. Tematica acestui modul are ca scop îmbunătățirea abilităților de a 
dezvolta politici publice coerente și adecvate nevoilor specifice zonelor de tipul celei 
vizate de Strategia de Dezvoltare Locală.  

 

 Comunicarea și parteneriatul public –privat. Pe durata acestui modul, cursanții își 
dezvoltă abilitățile de comunicare, necesare atunci când vorbim despre un parteneriat 
public-privat solid.  

 

 Inițierea și implementarea proiectelor. Acest modul îi pregătește pe cursanți pentru 
punerea în practică a ideilor și proiectelor: identificarea și accesarea surselor de 
finanțare, scrierea și implementarea de proiecte care implică ONG-uri, agenți 
comerciali, sectorul public.  

 

La acest program de instruire, derulat în perioada 20 – 30 noiembrie și asigurat de Orventina 

Leu, formator, participă 15 persoane.  

Proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală”, în cadrul căruia este organizat cursul, este cofinanțat prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Componentei 1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, 
regiune mai dezvoltată și al Axei prioritare: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității. Proiectul este inițiat de Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, în 
parteneriat cu S.C. INTRATEST S.A. Și Asociația Educ. 

Implementarea proiectului, cu o valoare totală de 227,234 de lei, a început la 1 Septembrie și 
se va încheia pe 4 Decembrie 2017.   

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August din Sectorul 3, prin elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală și identificarea intervențiilor necesare pentru o dezvoltare 
comunitară integrată.  

Puteți lua legătura cu echipa GAL Sector 3 pe adresa de e-mail galsector3@gmail.com. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi www.fonduri-ue.ro. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 
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