
   

ASOCIAŢIA GAL COVURLUI 
 

Sediul în Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi, CUI: 30461979, 

e-mail: asgalcovurlui@gmail.com, web: www.gal-covurlui.ro 

 

Nr. 197/03.08.2021 

 

ANUNȚ 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN TERITORIUL  

ASOCIAȚIEI GAL COVURLUI 

 

 Asociația GAL Covurlui, încalitate de partener în cadrul proiectului de cooperare 

transnațional „PE URMELE RĂZEȘILOR DIN MOLDOVA”, finanțat prin programul LEADER, 

sub-măsura 19.3B, contract de finanțare nr.C1930B054T01921800007 / 05.10.2020, în perioada 12-

14 august 2021, va organiza un schimb de experiență în teritoriul GAL Covurlui. 

La eveniment vor fi prezenți reprezentanții GAL-urilor partenere din proiect (Asociația GAL 

Ținutul Răzeșilor, Asociația GAL Podu ÎnaltVaslui, Asociația GAL Ulmus Montana, Asociația 

GAL Valea Prutului, Asociația GAL Stejarii Argintii, Asociația LEADER Colinele Moldovei, 

Asociația GAL Sucevița Putna, GAL Lunca Ciuhurului, GAL Movila Măgura, GAL Drumul 

Gospodarilor, GAL Urmașii lui Leonardo, GAL Răutul de Sus), reprentanți ai OJFIR Galați, 

reprezentanți ai UAT-urilor partenere în GAL, precum și alți invitați. 

Evenimentul face parte din cadrul activității nr. 3 „Organizarea unor schimburi de experiență 

între GAL-uri partenere” a proiectului și are drept scop schimbul de idei, viziuni, tehnici referitoare 

la punerea în valoare a istoriei răzeșilor. 

Selecția participanților la schimbul de experiență se va face în urma unor criterii de selecție 

nediscriminatorii, care respectă egalitatea de șanse și care vor fi prezentate publicului larg, prin 

afișarea lor la sediul GAL, pe site-ul GAL și la sediile primăriilor partenere. 

Criteriul de selecție ales de GAL Covurlui este „primul venit – primul servit”. Selecția 

participanților se va face în funcție de ordinea înscrierilor. 

Participanții din teritoriile partenere vor putea să intre în contact pe parcursul schimburilor  

de experiență cu omologii lor din cadrul GAL-ului partener și vor putea discuta diverse aspecte 

legate de punerea în valoare a istoriei răzeșilor, implementarea proiectului etc. 

Pentru participare și detalii ne puteți găsi la: 

 Sediul GAL - Oraș Berești, Str. Trandafirilor nr.96, Bl. F5, Ap.1, Judeţul Galaţi 

 Tel. 0753 801 729 – Dumbravă Veronica - Manager proiect 

 Tel. 0742 292 703 – Comănescu Valentin  - Specialist monitorizare 

 

Cu stimă, 

 

Asociația GAL Covurlui 

Manager proiect, 

Dumbravă Veronica 


