FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Viitor European: Integrare”
Contract nr.: POCU/20/4/2/101916
Beneficiar: Comuna Bîrca, Județul Dolj
Parteneri: P1: Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca, P2: 4Mare Elisium SRL-D, P3: Institutul de Economie Națională
26.01.2018

COMUNA BIRCA, cod de identificare fiscala 5002100, cu sediul in Str.Mihai Viteazu
nr.257, localitatea Birca, judetul Dolj, cod postal 207055, Romania, telefon
0251356214,0724393370, fax 0251356214, posta electronica primaria.barca@yahoo.ro,
reprezentata legal prin Cristinel URTILA, primar, identificat prin CI seria DX nr.846245,
eliberat de SPCJEP Dolj la data de 27.04.2012, in calitate de Beneficiar al Contractului de
finantare POCU/20/4/2/101916,

ANUNTA,
Incepand cu data de 05.02.2018 va demara Activitatea „A5.1 Selectarea
gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire.”
Prin intermediul activitatii „A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor beneficia de
imbunatatirea conditiilor de locuire.” in cadrul proiectului vor fi selectate 33 locuinte in
vederea reabilitarii si se vor monta 52 panouri fotovoltaice astfel imbunatatindu-se
conditiile de trai. Selectarea familiilor ce vor beneficia de masuri de locurie se va face pe baza
unei metodologii elaborate de catre Expertii din comisia de locuire din cadrul proiectului;
Ca rezultate previzionate in urma reabilitarii si a montarii panourilor voltaice :
 cresterea gradului de confort;
 imbunatatirea calitatii vietii ;
 reducerea costurilor cu energie consumata prin montarea de panouri voltaice care
produc energie la standarde inalte si contribuie la dezvoltarea tehnologiilor energetice
si eficientizarea utilizarii resurselor.

La selectie vor participa familiile care au ca membri persoane din
grupul tinta al proiectului si vor beneficia de egalitatea de sanse si
nediscriminare.
Totodata in cazul in care exista familii care nu au membrii inscrisi in
grupul tinta al proiectului si doresc reabilitarea locuintelor proprii se pot
inscrie in grupul tinta, beneficiind astfel de masurile integrate prin cadrul
activitatilor proiectului.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Experti comisie locuire: Opri Claudiu, Mirsanu Neluta, Opri Florica Alina,
Glavan Marius – Manager Proiect; Urtila Cristinel – Primar Comuna Birca;
Instituţie: COMUNA BIRCA
Tel. 0251356214, 0724393370, Fax: 0251356214
e-mail: primaria.barca@yahoo.ro ; birca101916@gmail.com

