
   
                          
 

 

 

13.09.2017 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță demararea proiectului 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele 

 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. POCU 

137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității 
Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa 
prioritară 5 -  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de 
investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru 
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori. 

Valoarea totală a proiectului este de 227.107,70 lei, din care 215.752,32 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă din Fondul Social European și 11.355,38 lei finanțare nerambursabilă din bugetul 
național. 

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este reprezentat de consolidarea 
parteneriatului local în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate 
Gârcini și zonei funcționale aferente cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL. 

Proiectul reprezintă prima etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală în 
Responsabilitatea Comunității), care constă în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona 
Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională. Eventuala selectare a Strategiei de Dezvoltare 
Locală în a doua etapă de implementare a mecanismului DLRC va permite atragerea unor finanțări 
nerambursabile de până la 7 milioane euro pentru soluționarea problemelor comunității. 

Principalele rezultate preconizate ca urmare a implementării proiectului sunt: 
- Realizarea unui recesământ și elaborarea unui studiu de referință care va permite delimitarea 

teritoriului vizat prin SDL 
- Organizarea a 5 întâlniri cu reprezentanții comunității cu privire la: delimitarea teritoriului, 

identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu; identificarea principalelor nevoi ale 
comunității; identificarea soluțiilor posibile; identificarea măsurilor necesare pentru rezolvarea 
problemelor și prioritizarea acestora; stabilirea conținutului strategiei și a listei indicative de 
intervenții; 

- Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 
- Atragerea a minim 5 noi membri în Asociația GAL Gârcini 
- Recrutarea personalului administrativ al Asociației și asigurarea participării acestuia la cursuri 

de formare profesională; 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini include în prezent următorii membri: UAT Municipiul 

Săcele, Asociația “Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov”, Asociația “Agenția 
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov”, Asociația Comunității Gârcini,  SC Cloud Farm SRL, 
SC Dumian SRL, SC Ballroom Paris SRL, Asociația pentru Promovarea Economiei Sociale, Asociația 
Portavicum (Pentru o Noua Comunitate), Liceul Tehnologic Victor Jinga, Asociația Clusterului Regional 
Electrotehnic – Ascret. 
 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini 
Persoană de contact: Ganea Sorin – Manager proiect 
Tel. 0731302369; E-mail: gal.garcini@gmail.com 
 

 


