
                                                                                                                                   

 
 

NEWSLETTER 
CU PRIVIRE LA SITUAȚIA PROIECTELOR IMPLEMENTATE IN CADRUL  MĂSURILOR 

DEDICATE SECTOTULUI SOCIAL  - SDL MOLDO-PRUT  
                                              LA DATA DE 30.09.2020 

 
Imbunătățirea calității vieții grupurilor vulnerabile, aflate în risc de sărăcie, marginalizare și 

excludere socială, din teritoriul Moldo-Prut  judetul Vaslui , este realizată prin  implementarea unor 
servicii sociale in cadrul  celor 3 centre finanţate prin SDL - Măsura M6 " Incluziune socială" ,   astfel 
încât acestea să depășească declinul economic și social al mediului în care trăiesc.  

Suma de 239.830 euro  din SDL a fost utilizată pentru finanțarea a trei proiecte de 
infrastructură socială, din care au fost efectuate plati pana la aceasta data de 49,951.07 euro : 

 COMUNA DODEȘTI, cu proiectul ”Centru multifuncţional de zi în 
comuna Dodeşti, judeţul Vaslui”, în valoare eligibilă de 100.000 euro; 

 COMUNA FĂLCIU, cu proiectul ”Creare centru multifuncţional de 
incluziune socială”, în valoare eligibilă de 100.000 euro; 

 ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ ”ECONOVA”, cu 
proiectul ”Dotare centru de îngrijiri la domiciliu Murgeni”, în valoare eligibilă de 
39.830 euro 

Construirea centrului multifuncţional de zi în comuna Dodeşti , a centrului multifuncţional de 
incluziune socială din comuna Falciu și a centrului  de îngrijire la domiciliu din orașul Murgeni,din 
județul Vaslui  , acoperă  trei intervenții majore din SDL :  
- facilitarea în comunitatea locală și pe piața muncii a tinerilor și adulților din grupurile vulnerabile;  
- facilitarea în comunitatea locală a copiilor din grupurile vulnerabile, cu focalizare pe dezvoltare 
personală și educație, în strânsă legătura cu dezvoltarea relațiilor de comunicare cu familiile acestora ; 
- facilitarea în comunitatea locală a bătrânilor din grupurile vulnerabile, cu focalizare pe evitarea 
marginalizării și îngrijirii la domiciliu.  
 

Denumirea GAL Județ 
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GAL  
Moldo-Prut 

Vaslui 
M6/DI 6B  
Incluziune 
Sociala 

239,831.00 3.00 239,830.00 49,951.07 

 Informații suplimentare despre proiectele finanţate prin GAL Moldo-Prut pot fi oferite de 
personalul GAL: 
 - direct  la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo- Prut, Sat Pădureni, str. Principală, 

Nr. 5, judeţul Vaslui; 
 - zilnic în intervalul orar 07:00 – 13:00, de luni până vineri; 
 - la tel: 0335/420.137; 
 - adresa de email: gal_moldoprut@yahoo.com; 
 - pagina de web a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo Prut www.galmoldoprut.ro. 

 

http://www.galmoldoprut.ro/

