
 

Schimbă comunitatea în care trăiești! 
 

Obiectivele campaniei 

 Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a 

îmbunătăţi calitatea vieţii în localităților din județul Galați; 

 Aprofundarea problemelor cheie ale populaţiei pentru identificarea 

priorităţilor şi soluţiilor de interventie; 

 Creşterea nivelului de dialog dintre cetăţeni şi administraţia publică; 

 Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetăţenilor în programele de 

dezvoltare ale localităților județului Galați; 

 Participarea cetăţenilor la procesul de luare a unor decizii ce privesc 

întreaga comunitate; 

 Transparenţa activităţii administraţiei publice locale. 

 

Cine poate înscrie proiecte? 

 Pot participa la această campanie persoanele fizice care au domiciliul sau 

reşedinţa în județul Galați şi care au împlinit vârsta de 16 ani. 

 Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, toţi cetatenii 

interesaţi trebuie să acceseze adresa http://proiecte.alde-galati.ro/ 

 Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru prin 

intermediul secţiunii. 
 

Domenii de aplicare: 

Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din urmatoarele 

domenii: 

 Infrastructură; 

 Mobilitate, accesibilitate; 

 Infrastructură culturală; 

 Infrastructura socială; 

 Educație; 

 Smart City; 

 Sănătate. 

http://proiecte.alde-galati.ro/


 

 

Criterii de selecţie 

 Propunerile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pot suferi ajutări 

tehnice precum şi o estimare eficientă a costurilor.  

 Precizari juridice privind utilizarea sectiunii dedicate campaniei  

 Prin completarea datelor personale în vederea utilizării secţiunii dedicate 

campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se 

înscriu şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta sa 

folosească datele cu caracter personal.  

 Secţiunea asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal 

furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie 

nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.  

 Secţiunea prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile 

deţinute/transmise de către persoanele care se înscriu cu bună credinţă, 

asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare. 

 


