


Infiintata in 2017 prin intermediul proiectului „Elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locala si înfiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiul
Râmnicu Sarat”, Contract nr.: POCU/137/5/1/ 114204, Asociatia GAL SUS Ramnicul isi
propune sa dezvolte cartierele marginalizate ale municipiului Ramnicu Sarat, printr-o
metoda inovativ-creativa, de stimularea participarii active a cetatenilor la viata
comunitatii, vizand printre altele, masuri integrate in domeniile: infrastructura, asistenta
socio-medicala, tineret, educatie, cultura, sport, antreprenoriat si angajabilitate,
protectia mediului, voluntariat si implicare civica. Desi nou infiintata, asociatia are
capacitate administrativa si operationala dat fiind faptul ca are in componenta 33
membri, din toate sectoarele de activitate: public, privat, societate civila, persoane
fizice cu activitate relevanta in cartierele marginalizate. O parte din membrii GAL au o
puternica capacitate organizationala si expertiza in managementul de proiect, utilizarea
eficienta si eficace a fondurilor europene prin aplicarea unor proceduri de management
sustenabile, sau implementeaza la nivel organizational standarde de calitate.
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STRUCTURA GRUPULUI

Proiectul de functionare a GAL si animare a comunitatii SDL va fi gestionat de Asociatia GAL
SUS Ramnicul ca unic beneficiar.
GAL SUS Ramnicul a luat fiinta in urma implementarii proiectului POCU/137/5/1/ 114204 si este
o structura nonguvernamentala ce are in componenta 33 de membri: persoane juridice de drept
public si privat (Primaria Rm. Sarat, Consiliul Judetean Buzau, institutii publice locale, scoli,
firme, ONG-uri) si persoane fizice relevante la nivelul ZUM-urilor din SDL (lideri din cartiere,
profesori, asistenti sociali).
Asociatia are ca scop principal sprijinirea dezvoltarii locale a comunitatii marginalizate din
municipiul Râmnicu Sarat, combaterea saraciei si a excluziunii sociale, printr- o abordare
integrata si multisectoriala, cu respectarea principiilor DLRC, iar in acest sens va depune toate
diligentele necesare implementarii, monitorizarii si evaluarii Strategiei de Dezvoltare Locala a
Municipiului Ramnicu Sarat.
Pentru o buna implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala si pentru eficientizarea activitatii
de animare a teritoriului SDL, GAL SUS Ramnicul va activa si va implementa proiectul in
interiorul teritoriului SDL, avand descisa Sucursala in ZUM Barasca, Str. Stadionului nr.1, in
incinta bazei sportive, cladirea hotelului sportiv.
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Dezvoltarea activitatii GAL Sus Ramnicul prin actiuni de sprijin in vederea realizarii si implementarii de
proiecte pentru comunitatile ZUM, vizate de SDL, care sa promoveze incluziunea sociala, combaterea
saraciei si a oricarei forme de discriminare in randul grupurilor vulnerabile. Scopul prezentului proiect
este acela de a gestiona mai eficient activitatea GAL Sus Ramnicul care va contribui la dezvoltarea
localitatii Ramnicu Sarat prin implementarea proiectelor POCU/POR propuse si finantate in cadrul SDL.
Prin implementarea sa proiectul va sustine realizarea obiectivelor SDL si va contribui la dezvoltarea atat
ca infrastructura cat si din punct de vedere social a municipiului Ramnicu Sarat.

Efectele pozitive pe termen lung ale implementarii proiectului vor fi: diminuarea numarului persoanelor
asistate social din municipiul Ramnicu Sarat, crearea de noi locuri de munca si ocuparea unor membri ai
comunitatii care vor fi totodata calificati care nu isi gasesc loc de munca, sprijin pentru copii si tinerii
defavorizati pentru participare la sistemul educational, realizarea si imbunatatirea infrastructurii publice
locale (strazi, parcuri, locuri de joaca, iluminat public) si sprijinirea familiilor defavorizate pentru a avea
conditii mai bune de locuire, acces la utilitati (energie electrica). Proiectul contribuie prin initiativele sale
la realizarea Obiectivului specific 5.1. al AP5/OT9/Prioritatea 9vi care vizeaza reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in orase cu peste 20.000 locuitori, in contextul
aplicarii mecanismului DLRC.
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OBIECTIVE PROIECT
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului



1. OS1 – Realizarea managementului GAL, prezentarea oportunitatilor de finantare
POCU/POR si indrumarea beneficiarilor/potentialilor beneficiari pentru pregatirea si 
implementarea proiectelor.

2. OS2 – Intarirea capacitatii GAL in scopul de a selecta si implementa proiectele cele 
mai viabile finantate din bugetul SDL

3. OS3 – Organizarea de schimburi de bune practici cu alte organizatii similare pentru 
cresterea eficientei functionarii GAL si implicarii in viata comunitatii prin implementarea 
SDL
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Obiectivele specifice ale proiectului



REZULTATE ASTEPTATE

1. R1 – Gestionare functionare GAL si animarea comunitatii din ZUM vizate de SDL (2  
evenimente, 1400 beneficiari indrumati si informati) 

2. R2 – Realizarea unori metodologii de selectie, evaluare si monitorizare a proiectelor 
POCU/POR ce vor fi finantate din bugetul SDL 

3. R3 – 5 Schimburi de experienta cu organizatii similare care implementeaza SDL-uri
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ACTIVITATI	PREVIZIONATE
Activitate:	A1	Activitati	de	management	si	informare/comunicare	(L1-L36)
Subactivitati
A1.1 Management GAL (L1-L36)

Septembrie 2018 - August 2021
Aceasta activitate reprezinta o activitate transversala in cadrul proiectului si include coordonarea si monitorizarea tuturor
activitatilor in vederea atingerii obiectivelor specifice si a rezultatelor proiectului, in conformitate cu instructiunile in vigoare.
Aceasta activitate va fi realizata, printre altele, prin: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in corelare cu graficul
de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri,
intocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea si
transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si instructiunile in vigoare, elaborarea si/sau
verificarea tuturor documentelor solicitate pe parcursul implementarii proiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj,
rapoarte de activitate, minute de sedinta,
livrabile de proiect, notificari, acte aditionale), mentinerea contactului cu autoritatile responsabile de verificarea implementarii
proiectului, etc.
In cadrul activitatii de management de proiect se va asigura si promova egalitatea de sanse si de tratament intre angajati,
intre barbati si femei, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de masuri si dispozitii pentru
interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati, etc.
De asemenea, in cadrul acestei activitati se vor realiza toate procedurile de achizitii publice pentru bunurile/serviciile ce se
vor achizitiona in proiect, detaliate in justificarea bugetului, in conformitate cu legislatia in vigoare in materie de achizitii
publice.
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Activitatile specifice achizitiilor publice presupun: elaborare/actualizare plan de achizitii, intocmire
documentatii de atribuire, asigurare reguli de publicitate (publicare anunturi/invitatii de participare,
acolo unde este cazul) in conformitate cu legislatia in vigoare, desfasurare si finalizare proceduri
de atribuire, constituire si pastrare dosare de achizitie publica, intocmire si/sau verificare
contracte de achizitie publica, monitorizare derulare contracte de achizitie publica incheiate, etc.
Procedurile de achizitii publice din proiect se vor desfasura cu respectarea tuturor principiilor
prevazute de catre legislatia in vigoare, printre care si: asigurarea tratamentului egal si
nediscriminarea operatorilor economici, transparenta, proportionalitatea, etc Activitatea fiind
transversala priveste implementarea tuturor activitatilor (A1-A3)si realizarea tuturor Obiectivelor
specifice (OS1, OS2, OS3) dar si a rezultatelor (R1, R2, R3).
Implementarea activitatii va fi realizata de catre Managerul de proiect si de catre Asistentul
manager, iar evidentele financiar contabile vor fi realizate de catre Contabil.
Locatia de desfasurare – Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca), municipiul Ramnicu Sarat
Activitatea contribuie la tema secundara Nediscriminare prin faptul ca toate activitatile proiectului
sunt nediscriminatorii si implica toate persoanele incluse in proiect indiferent de etnie, sex, varsta.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Sarat, 
judeþul Buzau, România
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A1.2 Informare si publicitate proiect

Septembrie 2018 - August 2021
Activitatea de informare si publicitate reprezinta o activitate transversala in cadrul proiectului si contribuie la indeplinirea in bune 
conditii a tuturor activitatilor proiectului, la atingerea obiectivelor specifice si rezultatelor asteptate.
Activitatile de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului vor fi realizate cu respectarea regulilor prevazute in Manualul de 
identitate vizuala pentru fonduri UE 2014-2020.
Activitatea va include organizarea evenimentului de lansare si cel de finalizare a proiectului, in cadrul carora vor participa cate 50 de 
persoane din zonele vizate de SDL si membrii ai GAL Sus Ramnicul.
Vor fi tiparite materiale publicitare pentru participantii la eveniment (2 afise A3, 1 banner, 100 pachete cu materiale promotionale: 
mapa, brosura, pix).
De asemenea, in cadrul acestei activitati, se va crea pe website-ul GAL Sus Ramnicul o sectiune separata referitoare la acest proiect 
si se vor posta informatii relevante privind evolutia acestuia si desfasurarea principalelor evenimente.
Toate materialele publicitare din cadrul proiectului vor fi realizate in conformitate cu Manualul de identitate vizuala. Website-ul 
Grupului de Actiune Locala Sus Ramnicul va fi actualizat periodic cu informatiile mai sus mentionate.
Totodata, avand in vedere faptul ca website-ul va fi accesibil publicului larg se va asigura vizibilitate la nivel national, atingandu-se
astfel obiectivul de diseminare a informatiilor referitoare la proiect in vederea multiplicarii rezultatelor proiectului.
Activitatea fiind transversala este corelata cu toate activitatile A1-A3, cu toate cele 3 obiective specifice si cu rezultatele R1, R2, R3. 
Implementarea activitatii va fi realizata de catre managerul de proiect si de catre asistentul manager.
Locatia de desfasurare – Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca) si spatiile de desfasurare a evenimentelor de lansare –
finalizare.
Activitatea contribuie la tema secundara Nediscriminare prin faptul ca toate activitatile proiectului sunt nediscriminatorii si implica 
toate persoanele incluse in proiect indiferent de etnie, sex, varsta.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Sarat, judeþul Buzau, România
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A1.3 Informarea (animarea) membrilor comunitatii vizate si actiuni de comunicare 
referitoare la prezentarea interventiilor incluse in SDL (L1-L36)

Septembrie 2018 - August 2021
In cadrul acestei subactivitati facilitatorul se va ocupa de organizarea de intalniri de informare cu liderii si 
membrii comnitatilor ZUM incluse in SDL in vederea prezentarii interventiilor ce vor fi finantate prin 
strategie. Intalnirile si informarile vor viza propuneri de imbunatatire si actualizare a datelor colectate din 
comunitate pentru urmatoarea etapa care va avea ca scop implementarea SDL.
Vor avea astfel loc 36 de intalniri de informare si consultari in comunitate sau la sediul GAL (cate o 
intalnire pe luna).
Temele abordate vor fi: incluziunea sociala, egalitatea de sanse si nediscriminarea cetatenilor apartinand
grupurilor defavorizate din municipiul Ramnicu Sarat, Problematica infrastructurii in zonele urbane 
marginalizate, Conditiile de trai ale polulatiei din comunitatile marginalizate, Educatia in comunitatile
defavorizate (educatia copiilor dar si a adultilor), Ocuparea si somajul in zonele urbane marginalizate si 
masuri active pentru iesirea cetatenilor din conditia de asistat social prin calificare si identificare a unui 
loc de munca si nu in cele din urma incurajarea ocuparii pe cont propriu si a antreprenoriatului in 
municipiul Ramnicu Sarat.
Numarul de participanti/intalnire va fi de minim 20 de persoane.
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Intalnirile pot fi insa si punctuale, in care sa se discute o anume problema a unui grup 
mai mic sau a unei familii ce locuieste intr-unul din ZUM-urile selectate in SDL.
Problemele discutate se vor concretiza in propuneri de imbunatatire a obiectivelor si 
rezultatelor proiectelor POCU/POR finantate din SDL.
Activitatea este corelata cu OS1 si Rezultatul R1. Implementarea activitatii va fi realizata 
de catre facilitator impreuna cu managerul de proiect si asistentul manager.
Locatia de desfasurare – solicitant, Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca), locatii
puse la dispozitie de partenerii GAL
Activitatea contribuie la tema secundara Inovare sociala prin faptul ca membrii 
comunitatilor vor fi implicati activ in rezolvarea prolemelor comunitatii.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu 
Sarat, judeþul Buzau, România
Rezultate previzionate: R1 – Gestionare functionare GAL si animarea comunitatii din 
ZUM vizate de SDL (2 evenimente, 1400 beneficiari indrumati si informati) – corelat cu 
OS1 si A1 (A1.1.- A1.4)
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A1.4 Organizarea de intalniri si evenimente pentru indrumarea potentialilor
beneficiari POCU/POR in vederea pregatirii proiectelor finantate din SDL (L5-L36)
Ianuarie 2019 - August 2021

Subactivitatea vizeaza organizarea de intalniri si evenimente de comunicare la care vor participa potentiali beneficiari ai 
proiectelor POCU/POR finantate din SDL. Acestia pot fi dintre membrii GAL sau orice alte organizatii publice si private din 
oras, regiune sau din tara interesati sa aplice pentru respectivele finantari si sa implementeze proiectele subsumate SDL.
La intalniri se vor discuta conditiile de accesare care trebuie sa respecte orientarile si instructiunile celor 2 autoritati de 
management AMPOCU si AMPOR, parteneriatele care pot fi create, modul de evaluare si selectie la nivel de GAL si la nivel 
de autoritati de management pentru fonduri.
Datele de organizare a intalnirilor/evenimentelor vor fi comunicate pe site-ul proiectului si pe site-urile membrilor GAL, astfel 
incat oricine este interesat sa poata participa, respectandu-se astfel principiile egalitatii de sanse si nediscriminarii.
Subactivitatea este corelata cu OS1 si Rezultatul R1. Implementarea activitatii va fi realizata de catre facilitator impreuna cu 
managerul si expertul evaluator/monitor.
Locatia de desfasurare – solicitant, Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca), locatii puse la dispozitie de partenerii GAL.
Activitatea contribuie la tema secundara Nediscriminare prin faptul ca toate activitatile proiectului sunt nediscriminatorii si 
implica toate persoanele incluse in proiect indiferent de etnie, sex, varsta si Inovare sociala deoarece membrii comunitatilor
se vor implica activ in rezolvarea problemelor din zona.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Sarat, judeþul Buzau, România
Rezultate previzionate: R1 – Gestionare functionare GAL si animarea comunitatii din ZUM vizate de SDL (2
evenimente, 1400 beneficiari indrumati si informati) – corelat cu OS1 si A1 (A1.1.- A1.4)
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Activitate: A2 Activitati de sprijin pentru beneficiari si membrii comunitatii vizate de SDL (L1-L36)
A2.1 Sprijin pentru întarirea capacitaþii GAL in vederea elaborarii de metodologii/ghiduri si a selectiei
propunerilor de proiecte finantate din SDL POR/POCU (L1-L10)

Septembrie 2018 - Iunie 2019

In cadrul acestei subactivitati, expertul evaluator/monitor va elabora impreuna cu un grup de lucru format din reprezentanti GAL 
cu expertiza in managementul de proiect (se va aigura reprezentantivitatea mediu public/privat, egalitatea de sanse si 
nediscriminare in selectia membrilor), toate documentele necesare derularii procesului de realizare, evaluare, aprobare si mai 
apoi implementare a proiectelor subsumate SDL Ramnicu Sarat POCU respectiv POR.
In acest sens expertul evaluator care va conduce grupul de lucru va organiza sedinte de lucru in care se vor stabili principalele 
detalii pentru realizarea ghidurilor pentru aplicantii la proiectele finantate din SDL, vor realiza metodologii de evaluare si selectie a 
propunerilor de proiect, se vor stabili criteriile de selectie care trebuie sa fie conforme cu orientarile generale POCU/POR
2014-2020.
Toti cei interesati pot veni la sediul GAL pentru a primi informatiile de care au nevoie pentru a realiza o propunere viabila de 
proiect, expertul evaluator dar si membrii grupului de lucru stand la dispozitia acestora pentru a le oferi sprijinul.
Subactivitatea este corelata cu OS2 si Rezultatul R2. Implementarea activitatii va fi realizata de catre evaluator, impreuna cu 
managerul si membrii grupului de lucru voluntari sau pentru care GAL va sporta cheltuielile din surse proprii.
Locatia de desfasurare – solicitant, Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca).
Activitatea contribuie la tema secundara Nediscriminare prin faptul ca toate activitatile proiectului sunt nediscriminatorii si implica 
toate persoanele incluse in proiect indiferent de etnie, sex, varsta.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Sarat, judeþul Buzau, România
Rezultate previzionate: R2 – Realizarea unori metodologii de selectie, evaluare si monitorizare a proiectelor
POCU/POR ce vor fi finantate din bugetul SDL – corelat cu OS2 si A2 (A2.1. – A2.2)
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A2.2 Sprijin pentru întarirea capacitaþii GAL in vederea monitorizarii 
implementarii proiectelor finantate din bugetul SDL (L11-L36)
Iulie 2019 - August 2021
Subactivitatea se refera la acordarea de suport din partea membrilor GAL (evaluatorului care se va ocupa si de
monitorizare impreuna cu 2 membri ai grupului de lucru selectati respectand principiile enuntate la A2.1.) pentru
implementarea proiectelor POCU/POR celor care vor deveni beneficiari si parteneri. Acestia vor oferi pe langa
consultanta pentru implementare si consiliere in selectia expertilor, consiliere pentru realizarea achizitiilor publice si
pentru orice alte nevoi ale beneficiarilor tinand totodata legatura cu autoritatile de management ADR/AM/OIR POCU.
Monitorizarea va privi realizarea obiectivelor, indicatorilor si rezultatelor asteptate enuntate in cadrul proiectelor si va fi
atat financiara cat si operationala.
Subactivitatea este corelata cu OS2 si Rezultatul R2. Implementarea activitatii va fi realizata de catre evaluator,
impreuna cu managerul si membrii grupului de lucru voluntari sau pentru care GAL va sporta cheltuielile din surse
proprii.https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/index.xhtml#
Locatia de desfasurare – solicitant, Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca).
Activitatea contribuie la tema secundara Nediscriminare prin faptul ca toate activitatile proiectului sunt
nediscriminatorii si implica toate persoanele incluse in proiect indiferent de etnie, sex, varsta.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Sarat, judeþul Buzau, România
Rezultate previzionate: R2 – Realizarea unori metodologii de selectie, evaluare si monitorizare a proiectelor
POCU/POR ce vor fi finantate din bugetul SDL – corelat cu OS2 si A2 (A2.1. – A2.2).
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Activitate: A3 Cooperarea GAL cu institutii similare din alte regiuni pentru buna implementare a SDL (L1-
L36)
Subactivitati
A3.1 Schimburi de experienta si bune practici in vederea imbunatatirii capacitatii GAL de a gestiona si
implementa in mod eficient si eficace SDL (L1-L36)

Septembrie 2018 - August 2021
In cadrul acestei activitati GAL-ul va incheia o serie de parteneriate cu organizatii similare (minim 5) care vor implementa 
Strategii de Dezvoltare Locala, vor face schimburi de experienta si bune practici care vor avea loca la Ramnicu Sarat sau 
la sediile altor GAL-uri.
Schimburile de experienta si bune practici vor viza aspecte legate de documentarea proceselor de aplicare, evaluare si 
selectie a proiectelor POCU/POR finantate din SDL dar si aspecte legate de implementarea acestora si de implicarea 
incluziva a tuturor membrilor comunitatilor urbane marginalizate in solutionarea propriilor probleme.
Subactivitatea este corelata cu OS3 si Rezultatul R3. Implementarea activitatii va fi realizata de catre evaluator, impreuna
cu managerul si membrii grupului de lucru voluntari sau pentru care GAL va sporta cheltuielile din surse proprii.
Locatia de desfasurare – solicitant, Sucursala GAL (SDL-ZUM Cartier Barasca).
Activitatea contribuie la tema secundara Nediscriminare prin faptul ca toate activitatile proiectului sunt nediscriminatorii si 
implica toate persoanele incluse in proiect indiferent de etnie, sex, varsta.
Amplasamente: Biroul proiectului - Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Municipiul Râmnicu Sarat, judeþul Buzau, România
Rezultate previzionate: R3 – 5 Schimburi de experienta cu organizatii similare care implementeaza SDL-uri – corelat cu 
OS3 si A3
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE

Manager Proiect: Volodea Mateevici

Asistent administrativ: Galbenu Andreea

Facilitator comunitar: Neculae Marius Gabriel

Expert evaluator/monitorizare: Socol Vilcu Violeta

Contabil: Nuta Georgiana Florina
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