Asociatia „Grupul de Acţiune Locala Ploiești
- Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate
din Municipiul Ploiești”
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiesti și Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene au semnat contractul de finantare nr.
52265/31.08.2017 pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din
Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”, cod SMIS 114064.
Acest proiect este finanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, 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 locala elaborate la nivelul comunitatii,
Obiectivul specific 5.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea
saraciei si a oricarei forme de discriminare in municipiul Ploiesti prin mobilizarea si animarea
comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, elaborarea unei Strategii de Dezvoltare
Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala (GAL) pentru reprezentarea intereselor
populatiei din zonele marginalizate ale municipiului Ploiesti identificate in proiect.
Infiintarea unui GAL are ca scop cresterea implicarii populatiei din zonele marginalizate
ale municipiului Ploiesti in solutionarea problemelor locale prin reprezentarea intereselor,
derularea de actiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activitati de animare si
facilitare.
Astfel, prin HCL nr. 325/15.09.2017 a fost aprobata constituirea şi participarea
Municipiului Ploieşti în calitate de asociat în Asociatia „Grupul de Acţiune Locala Ploiești dezvoltarea sustenabila a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești”, structura ce se va
implica si va accesa fonduri europene prin intermediul POCU si POR pentru finantarea unor
proiecte locale in scopul reducerii numarului de persoane dezavantajate.
Asociația a fost infiintata, în baza dreptului la libera asociere, ca persoană juridică de
drept privat română, fără scop patrimonial, apolitică, reprezentând un parteneriat public-privat,
cu scopul de a dezvolta din punct de vedere economic și social municipiul Ploiesti. Asociația are
ca scop principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul
Ploiesti, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și
multisectorială, cu respectarea principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabitatea
comunității.
Obiectivele Asociatiei sunt:
a) elaborarea strategiei de dezvoltare locală conform conceptului de Dezvoltare Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunității - DLRC;
b) implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare
locală – DLRC;
c) stimularea participării membrilor comunității marginalizate la procesul de dezvoltare locală;
d) creșterea participării pe piața muncii (inclusiv prin sprijinirea activităților antreprenoriale),
îmbunătățirea nivelului educațional și accesul la servicii de bază (sociale și/sau medicale),
îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru membrii comunității marginalizate;
e) facilitarea creării întreprinderilor sociale;
f) încurajarea și organizarea unor cursuri de instruire / calificare;
g) promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a diverselor forme de discriminare;
h) desfășurarea de activități de dezvoltare și întărire a comunității marginalizate – activități
artistice, activități culturale, călătorii, activități sportive, activități educative;
i) promovarea potenţialului şi resurselor locale;
j) creşterea coeziunii socio-economice;
k) încurajarea inovării sociale – dezvoltarea de idei, servicii, și modele prin care pot fi mai
eficient abordate problemele sociale, prin implicarea actorilor publici, privați și societate civilă;
l) încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună în vederea atingerii scopului
asociației;
m) stimularea şi atragerea capitalului/investiții;

n) atragerea de fonduri și implementarea programelor de integrare socială pentru grupuri
vulnerabile;
o) dezvoltarea de programe/ proiecte pentru grupuri dezavantajate;
Atribuțiile Asociației sunt:
Atribuțiile Asociației și următoarele activități principale sunt după cum urmează:
a) derularea de activități de informare și animare a partenerilor locali;
b) analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului local;
c) mobilizarea, informarea și implicarea persoanelor din comunitățile marginalizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală;
d) întocmirea unei proceduri nediscriminatorii și transparente de preselecție a propunerilor de
proiectelor ce vor fi depuse pentru implementarea strategiei de dezvoltare;
e) efectuarea unei preselecții a propunerilor de proiecte ce vor fi depuse pentru implementarea
strategiei de dezvoltare (pe bază de fișe de proiect);
f) monitorizarea proiectelor finanţate prin POR/POCU – în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locală;
g) instruirea personalului Asociaţiei în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală;
h) colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare locală;
i) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru pentru
atingerea obiectivelor Asociaţiei
j) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor
elaborate;
k) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
l) activităţi de promovare a asociaţiei;
m) stimularea creării de parteneriate între actorii locali şi între aceştia şi parteneri;
n) editarea de publicaţii proprii;
o) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând
participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
p) elaborarea şi implementarea de proiecte în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei;
q) înfiinţarea de societăţi comerciale sau alte tipuri de organizaţii, în condiţiile legii;
r) orice alte activități destinate să susțină dezvoltarea comunității.
Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) să participe la activitățile, proiectele și programele Asociației, prin reprezentanții lor legal
desemnați;
b) sa faca propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a zonei;
c) sa defineasca programe de actiuni pentru indeplinirea strategiei adoptata de Asociatie
d) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
e) sa participe la luarea deciziilor prin vot liber;
f) sa foloseasca baza materiala exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociatiei;
g) sa fie informati conform prevederilor Statutului si a altor reglementari interne asupra
deciziilor adoptate de Adunarea Generala si Comitetul Director
h) sa conteste, in conditiile statutului si ale legilor in vigoare, deciziile organelor Asociatiei.
Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
a)
sa contribuie la elaborarea si implementarea strategiilor, programelor, proiectelor din
domeniul dezvoltarii urbane la nivelul zonei.
b) sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului si toate deciziile adoptate de Asociatie;

c) sa achite obligatiile materiale si financiare privind cotizatia si potrivit angajamentelor pe care
si le-au asumat;
d) sa participe la toate sedintele si actiunile la care sunt convocati de catre Comitetul Director;
e) sa protejeze si sa promoveze imaginea asociatiei si sa aiba o conduita corespunzatoare
valorilor pe care le promoveaza Asociatia.
f) să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
g) să nu angajeze Asociația în nici o activitate fără mandat din partea Adunării Generale sau a
Președintelui
h) să anunțe în termen de 15 zile la secretariatul Asociației orice modificare intervenită în
legătură cu schimbarea sediului/a domiciliului, a denumirii/numelui, a reprezentantului legal și
altele asemenea.
i) să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a aduce prejudicii
Asociației
Membrii asociatiei platesc o cotizatie in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea
Generala. Sunt exceptate de la plata cotizației membrii persoane fizice relevante, în special cele
din zona/ele urbane marginalizate țintite, fără ca acest fapt să afecteze dreptul acestora de a fi
aleși și de a avea drept de vot în Comitetul Director, precum si alti membri aprobati de Adunarea
Generala.
Toate entitățile interesate să devină membri ai acestei Asociații, trebuie să își manifeste
această intenție prin depunerea unei scrisori de intenție, din care să reiasă intenția fermă de a
deveni membru al Asociației Grup de Actiune Locala Ploiesti, cu desemnarea persoanei care va
reprezenta entitatea în cadrul asociației, precum și o scurtă descriere privind
implicarea/experiența în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile marginalizate.
Date contact:
Croitoru Daniela – manager proiect
Tel: 0753098148
Email: croitoru.dana@ploiesti.ro
dsgalploiesti@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/galploiesti/

