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Proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

ANUNȚ DE PRESĂ 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș anunță lansarea proiectului cofinanțat prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile 
marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori 

Durata de implementare: 28 de luni (05 Iulie 2021 – 04 Decembrie 2023). 

Titlul proiectului: Măsuri Integrate pe teritoriul GAL Caraș-Timiș 

Cod proiect: 140382 

Cod apel: POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din zona rurală si orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

Localizare proiect: Comuna Ezeriș, Sat Soceni nr. 284A (Microregiunea GAL Caraș-Timiș) 

Scopul proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
arealul Strategiei de Dezvoltare Locală administrată de către Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

Obiective specific/Grup Tinta 

1. OS. 1 Furnizarea de servicii sociale de tipul centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinți si copii 
pentru un numar de 56 de copii proveniți din familii aflate în risc de saracie sau excluziune sociala si servicii 
de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, îngrijiri personale la domiciliu, pentru un numar de 50 
de persoane vârstnice aflate în risc de saracie sau excluziune sociala, pe întreg arealul Grupului de Acțiune 
Locala Caras-Timis. 

2. OS. 2 Furnizarea de masuri active de ocupare pentru un numar de 130 de persoane aflate în situație de 
risc de saracie si excluziune sociala din întreg teritoriul GAL Caras-Timis în vederea integrarii/reintegrarii 
pe piața muncii inclusiv prin susținerea antreprenoriatului.  

3. OS 3. Furnizarea de masuri de educație pentru prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii 
pentru un numar de 24 de copii proveniți din familii aflate în risc de saracie si excluziune sociala din arealul 
Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Caras-Timis prin furnizarea de servicii de tip scoala 
dupa scoala, atât în mediul fizic cât si digital.  

4. OS 4. Furnizarea de masuri în domeniul combaterii discriminarii sau a segregarii pentru un numar de 
210 de persoane aflate în situație de risc de saracie si excluziune sociala, în vederea promovarii 
multiculturalismului, a dialogului interetnic, a cooperarii si incluziunii sociale, prin acțiuni de informare si 
constientizare, cât si prin încurajarea crearii unui spațiu de dialog intercultural. 

5. OS 5 Furnizarea de masuri specifice de asistența juridica în vederea reglementarii actelor de identitate, 
de proprietate, de stare civila (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistența sociala 
(beneficii de asistența/servicii sociale) pentru cele 50 de persoane din grupul ținta. 

Valoarea totală a proiectului: 4.833.375,34 lei din care cofinanțare Uniunea Europeană 4.822.104,74 lei. 

Persoană de contact: Bianca Bittermann, Manager Proiect 
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