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Comunicat de presă – Lansare proiect „Servicii integrate destinate 
comunităţii din teritoriul GAL Siretul Verde” 

 
 
 
  Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă cu sediul în localitatea Mărăşeşti, jud. 
Vrancea, tel. +40(0)770464485, înregistrată sub nr. 5/12/11/2012  în Registrul Unic 
al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, CUI/CIF 30904111, reprezentată legal prin Ionuţ 
Bogdan Chiriş, și Primăria Comunei Suraia, reprezentată de doamna Stroe Maria în 
calitate de Primar, Primăria comunei Bilieşti reprezentată de domnul Chirilă Vasile 
în calitate de Primar şi Primăria comunei Movileni, judeţul Galaţi reprezentată de 
domnul Moisă Marian în calitate de Primar, in calitate de Parteneri, anunță 
începerea proiectului “Servicii intergrate destinate comunităţii din teritoriul GAL 
Siretul Verde,, cod proiect 124793, Proiectul care se va implementa in perioada 
aprilie 2021-martie 2023, este cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara Dezvoltare locala 
plasata sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul Specific Reducerea numarului 
de comunitaþi marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona 
rurala si orase cu o populaţie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de 
masuri/ operaþiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
 
 Proiectul ““Servicii integrate destinate comunităţii din teritoriul GAL Siretul 
Verde,,” se deruleaza pe o perioada de 24 luni. 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare de 4,523,828.58  lei din care 
4,297,637.15  lei valoare nerambursabilă UE.  
 
 Obiectivul general al proiectului este: Reducerea gradului de excluziune sociala si 
saracie pentru 250 de membri ai comunitatilor marginalizate delimitate geografic 
de satele Movileni (Judetul Galati), Suraia si Biliesti (Judetul Vrancea), prin 
implicarea lor in masuri integrate de ocupare, antreprenoriat, sustinere a 
dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale, imbunatatirea condiţiilor de locuit si 
organizarea de actiuni de implicare activa si voluntariat. Acest obiectiv general se 
traduce in beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cei 250 de persoane 
care alcatuiesc grupul tinta al proiectului  
 
 Obiectivele specifice sunt:  



 

1. OS1: Informarea a 105 de persoane neocupate profesional cu privire la 
evolutia, dinamica, cerintele pietei muncii din regiunea Sud Est si cresterea 
capacitatii acestora de ocupare prin participarea la programe de informare si 
consiliere privind piata muncii. 
2. OS2: Cresterea si diversificarea competentelor profesionale pentru 45 de 
persoane neocupate profesional din comunitatile Movileni, Suraia, Biliesti prin 
participarea la programe de formare profesionala continua. 
3. OS3: Cresterea motivatiei grupului tinta pentru (re)integrare pe piata 
muncii si facilitarea ocuparii unui loc de munca pentru 32 persoane din grupul 
tinta. 
4. OS4: Implementarea de programe si servicii integrate de formare 
profesionala pentru un numar de 20 de persoane aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala, activitati de sprijin pre si post infiintare pentru 6 start-upuri, in 
vederea sustinerii antreprenoriatului si a ocuparii pe cont-propriu. 
5. OS5: Incurajarea antreprenoriatului prin Organizarea unui Concurs de 
Planuri de Afaceri si oferirea de sprijin financiar pentru initierea a 6 START-UPuri 
6. OS6: Cresterea capacitatii autoritatilor locale de furnizare a serviciilor de 
baza prin infiintarea a doua servicii sociale.  
7. OS7: Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 125 de persoane ale caror 
gospodarii sunt amplasate in comunitatile Movileni, Suraia si Biliesti. 
8. OS8: Combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului prin 
desfasurarea in comunitatile marginalizate a 9 actiuni de implicare activa si 
voluntariat. 
9. OS9:Cresterea vizibilitatii operatiunilor finantate prin proiect si 
constientizarea importantei asistentei financiare acordate din fonduri europene, 
prin masuri de informare, publicitate si diseminare. 
10: Asigurarea unui management riguros al proiectului si a bunei gestiuni 
financiare a fondurilor europene, in conformitate cu legislatia in vigoare si regulile 
de implementare POCU. 
 
 Rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului: - un numar de 105 de 
persoane neocupate profesional vor dobandi informatii cu privire la dinamica 
pietei muncii si la cerintele actuale ale angajatorilor din regiune, isi vor dezvolta 
abilitati esentiale in procesul de cautare a unui loc de munca, din care 45 vor fi 
implicate in programe de formare profesionala continua aliniate la cerintele pietei 
muncii din regiune. 
- 20 de pers. aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile 
marginalizate vor beneficia de programe antreprenoriale care vizeaza dezvoltarea 
de competente profesionale. 
- imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 125 de persoane, membri ai grupului 
tinta, va conduce la cresterea calitatii vietii si de ocupare a acestora 
- cel putin 250 de persoane din comunitate vor beneficia de furnizarea de servicii 
sociale. 
- peste 50 de pers din comunitate vor fi cooptate in campanii de implicare activa si 
voluntariat in vederea rezolvarii intr-un mod participativ a problemelor 
identificate la nivelul comunitatii 
 
 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociaţia Voluntariat Pentru Viaţă 
Persoana de contact: Drăgan Daniel, Manager proiect. 
Email:    voluntariatpentruviata@gmail.com 
Website: www.voluntariatpentruviata.ro 


