
 

 

 

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

 

Grupul de Acțiune Locală Sector 3, un parteneriat tot mai solid 

 

Reprezentanți ai societății civile, ai sectorului privat, instituții publice și persoane fizice au 
venit, rând pe rând, să întărească parteneriatul creat în Sectorul 3 al Municipiului București 
pentru dezvoltarea zonei Faur-Republica/23 August. În total suntem, până acum, 11 membri 
în GAL Sector 3: 

➢ MEMBRI FONDATORI: 

• Primăria Sectorului 3 al Municipiului București 

• Asociația Educ, reprezentant al societății civile 

• S.C. INTRATEST S.A., reprezentant al sectorului privat 

• Constantin Dobre, reprezentant al comunității 

➢ REPREZENTANȚI AI SOCIETĂȚII CIVILE: 

• Asociația pentru Incluziune Socială ”Proetnica” 

➢ REPREZENTANȚI AI SECTORULUI PRIVAT: 

• CELTA ART SRL 

• GE-COST 2001 SRL 

• MEDICAL EVA SRL 

➢ PERSOANE FIZICE – reprezentanți ai comunității: 

• Cornelia Zamfirescu, directorul Școlii Gimnaziale nr 47, Sector 3, București 

• Vasile Botea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 55, Sector 3, București 

• Adrian Păleanu, președintele Asociației de locatari Bulevardul Basarabia 
numărul 245. 

În sprijinul parteneriatului local generat în Sectorul 3 au venit și instituții publice care vor să 
se implice în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii cartierului Faur-Republica/23 
August: 

• Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) 

• Poliția Locală a Municipiului București (PLMB) 

• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) 



 

 

• Institutul Național de Statistică (INS) 

• Ministerul Sănătății (MS) 

Grupul de Acțiune Locală Sector 3 este o organizație nonguvernamentală, menită să genereze 
și să implementeze o Strategie de Dezvoltare Locală, cu măsuri integrate care își propun să 
rezolve diversele probleme cu care se confruntă cetățenii din zona Faur-Republica/23 August. 

Parteneriatul complex, format în jurul aceleiași cauze, a luat naștere în cadrul proiectului 
„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 felul acesta, ne-am 
atins obiectivul privind înființarea unei organizații care să reunească actori relevanți, direct 
interesați de dezvoltarea zonei, capabili să descrie nevoile reale ale acesteia și să propună, 
împreună, cele mai bune soluții. 

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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