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ANUNȚ 

Consiliul Județean Galați organizează cursul  

"Managementul parcurilor și zonelor de recreere" 

în cadrul proiectului "ESCAPELAND - Dezvoltare și promovare în comun 

a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre" BSB1108 

 

Consiliul Județean Galați, în calitate de beneficiar, are în curs de 
implementare proiectul "Escapeland - Dezvoltare și promovare în comun a Turismului 
Activ în Bazinul Mării Negre" BSB1108, finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1 – Promovarea afacerilor și 
antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre, cu o durată de implementare de 24 luni, 
începând din 1 iunie 2020. 

Parteneri alături de Consiliul Județean Galați sunt: Consiliul Local Vilcovo, 
Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, 
Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța.  

Bugetul total eligibil al proiectului este de 1.377.103,96 Euro, din care bugetul 
ce va reveni județului Galați este de 396.000 Euro. 

Investiţia propusă prin acest proiect pentru județul Galați vizează și 
amenajarea unui parc de aventură, pe o suprafață de 8,4 ha, amplasat în Pădurea 
Gârboavele, în vecinătatea Muzeului Satului "Petru Caraman” din judeţul Galaţi. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea 
potenţialului pentru turismul activ în bazinul Mării Negre ca factor cheie în 
promovarea afacerilor şi antreprenoriatului local. 

Printre activitățile prevăzute în proiect este inclusă și organizarea unui curs de 
formare continuă privind "Managementul parcurilor și zonelor de recreere", care își 
propune să ofere informații actuale privind managementul obiectivelor turistice de tip 
zonă de recreere și agrement.  

Cursul este gratuit și se va desfășura în perioada 15-19 martie 2021, online, 
formatorul fiind Universitatea "Dunărea de Jos" Galați. Cursul se adresează 
absolvenților de studii liceale sau universitare care doresc să își îmbunătățească 
cunoștințele referitoare la înființarea și dezvoltarea unor activități recreative și de 
agrement, precum și la managementul acestor activități cu respectarea legislației 
specifice. 

Dat fiind faptul că numărul de locuri este limitat, cei interesați vor depune un 
CV (în format Europass) și o scrisoare de intenție prin care își motivează preocuparea 
de a participa la acest curs până la data de 9 martie 2021, ora 16.00.  Documentele se 
transmit prin email la adresa ddr@cjgalati.ro. Cei selectați vor depune ulterior copii 
ale documentelor doveditoare (C.I, acte studii, etc). 

 Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Monica 
Busuioc, responsabil promovare proiect, inspector de specialitate în cadrul Direcției 
de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236 302555, e-mail: 
ddr@cjgalati.ro.Facebook: https://www.facebook.com/EscapeLand-102354981633895 
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