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Proiect cofinantat din Fondul Social European(FSE) prin Programul 
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BENEFICIAR: Asociatia GAL Urban Turda 
Apel: SPRIJIN PENTRU FUNCTIONAREA 

GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALĂ PENTRU 
IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ LA NIVELUL ORASELOR CU PESTE 20.000 
LOCUITORI -  Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiuni 
mai putin dezvoltate  
Perioada de implementare: 52 luni  
Contract de finantare: POCU:390/5/1/123728 
Valoarea totala a proiectului: 1.236.061,76 lei 



Obiectivul general al proiectului: cresterea capacitatii tehnice si 
administrative a GAL Urban Turda de a gestiona implementarea 
SDL Turda, urmarindu-se implicarea comunitatii locale. 
O.S. 1 - Cresterea capacitatii tehnice si administrative a 

personalului angajat si a membrilor GAL Urban Turda 
O.S. 2 – Stabilirea proceselor de selectie a propunerilor de 

proiecte in conformitate cu lista indicativa de interventii 
aferenta SDL 
O.S. 3 – Monitorizarea implementarii proiectelor cu finantare 

prin bugetul SDL. 
 

 



Principalele activitati ale proiectului 
 

Imbunatatirea capacitatii GAL de a gestiona si implementa 
SDL 
 
Cresterea capacitatii personalului GAL in managementul 

proiectelor 
 
Sprijinirea comunitatii locale pentru pregatirea si implementarea 

proiectelor care vor fi finantate din bugetul SDL  
 



Principalele activitati ale proiectului 
 
Selectia proiectelor care vor fi finantate din bugetul SDL 

 
Elaborarea metodologiei de selectie a proiectelor care vor fi 

finantate din bugetul SDL 

 
Selectia propunerilor de proiecte care vor fi finantate din 

bugetul SDL 
 



Principalele activitati ale proiectului 
 
Monitorizarea proiectelor finantate din bugetul SDL 

 
Elaborarea metodologiei de monitorizare a proiectelor 

 

Monitorizarea proiectelor 
 

Monitorizarea nivelului de implicare al comunitatii 



Principalele activitati ale proiectului 
 
Informare si publicitate 
 
Activitati de informare cu privire la SDL a municipiului Turda 
 
Promovarea GAL Urban Turda ca instrument la indemana 

comunitatii pentru dezvoltare durabila 
 
Campanie de informare si constientizare , in scoli, avand ca tema 

antidiscriminarea, cu titlul „ TOTI SUNTEM EGALI!” 
 



VA MULTUMIM! 
 

Contact: Asociatia GAL Urban Turda 
          Str. Stefan cel Mare nr. 38 

      401132 Turda, jud. Cluj 
office@galturda.ro  

tehnic@galturda.ro 

facilitator@galturda.ro 

asistenta@galturda.ro 
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