
 

 

 

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

Viața la periferia Capitalei. Ce a mai rămas din fostul cartier industrial Faur-
Republica/23 August? 

 

Au trecut aproape trei luni de când Primăria Sectorului 3, împreună cu partenerii săi 
(INTRATEST S.A. și Asociația Educ) au început implementarea proiectului GAL Sector 3 – Sprijin 
pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Sunt trei luni în care atenția 
primăriei, a firmelor și a ONG-urilor interesate de proiect s-a îndreptat cu precădere către 
fostul cartier industrial Faur-Republica/23 August și către nevoile comunității de aici.  

Ca să înțelegi ce îi doare pe oameni, trebuie să stai printre ei, să le vorbești și să îi provoci să 
îți vorbească, să dai idei și să accepți ca ele să fie dezbătute, chiar contestate. Astfel, animarea 
oamenilor din comunitate a fost o activitate esențială în munca noastră de a le identifica cât 
mai corect nevoile. Am organizat întâlniri publice în zonele marginalizate ale cartierului,  am 
discutat cu agenții economici despre prioritățile și viziunea lor referitoare la dezvoltarea zonei 
Faur-Republica/23 August, ne-am strâns cu toții (instituții publice, ONG-uri, firme și simpli 
cetățeni) în jurul aceleiași mese, pentru a contura un viitor strategic, mai optimist, mai bun, 
pentru comunitatea marginalizată.  



 

 

Dincolo de discuții, zeci de oameni au fost zi de zi pe teren, pentru a aplica chestionarele 
necesare pentru a determina, la nivel concret, numeric, problemele locuitorilor din zonă. Așa 
am ajuns să avem, în acest moment, o imagine clară, de ansamblu, asupra nevoilor comunității 
din cartierul ”Faur-Republica/23 August”:     

 șomajul crescut, numărul mare al persoanelor necalificate; 
 

 interesul redus pentru demararea de afaceri raportat la potențialul zonei, pondererea 
crescută a muncii la negru (cu efecte negative asupra pieței muncii și economiei locale);  

 

 starea deficitară de sănătate, determinată de costurile ridicate, absența unor centre în 
apropiere (dispensar, cabinet, medic de familie, spital); 

 

 condițiile improprii de locuit; 
 

 lipsa actelor de proprietate; 
 

 participarea redusă a elevilor la educație (absenteism, părăsirea timpurie a școlii, 
insuficiente materiale educaționale astfel încât mediul să devină atractiv);  

 

 discriminarea și excluziunea socială. 
 



 

 

 

Toate nevoile comunității sunt prezentate în amănunt și în particular, pe străzi, în cadrul 
Studiului de referință și Analizei de nevoi întocmite pentru ca toți actorii care vor să se implice 
în următorii ani în dezvoltarea zonei Faur-Republica/23 August să știe de unde plecăm.  

Unde vrem să ajungem? Intervențiile necesare în zona Faur-Republica/23 August vor fi stabilite 
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, rezultat al proiectului european GAL Sector 3 – Sprijin 
pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, 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.  

Implementarea proiectului, cu o valoare totală de 227,234 de lei, a început la 1 Septembrie și 
se va încheia pe 4 Decembrie 2017.  Început ca un parteneriat între trei entități - Primăria 
Sectorului 3 al Municipiului București, S.C. INTRATEST S.A. și Asociația Educ - proiectul a 
adunat, în cele trei luni de implementare, oamenii din comunitatea dezavantajată, 
reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile interesați de dezvoltarea comunității 
vizate în cadrul acestuia. În total parteneriatul din cadrul Grupului de Acțiune Locală Sector 3 
numără, în acest moment, 11 membri. 

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. 
 


