
 
                                                         

 
 
 

 

 

 

 29.09.2017 

LANSARE PROIECT ID: 101916 

Titlu: „Viitor European: Integrare” 
 

In perioada 04.09.2017 – 03.09.2020  parteneriatul format din: Primaria Comunei Bîrca, Liceul Teoretic 

Adrian Păunescu Bârca, 4Mare Elisium SRL-D si Institutul de Economie Naționala, implementeaza 

proiectul cu titlul „Viitor European: Integrare”.  

                                                                                         

Obiectivul general al proiectului il constituie limitarea fenomenului de saracie generalizata si 

excluziune sociala in comunitatea marginalizata (non-roma) prin masuri integrate de educatie, formare, 

ocupare, locuire, sanatate si asistenta sociala. Asa cum este prezentat, obiectivul general al proiectului 

genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata, 

facilitand inclusiv implementarea Pachetului Anti-Sărăcie, promovat de Guvernul României.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele: 

OS1 – Implementarea de programe de limitare a fenomenului de abandon scolar (consiliere elevi si 

parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata 

OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 80 tineri intre 16-25 de ani din comunitatea 

marginalizata 

OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 698 membri ai grupului tinta din 

comunitatea marginalizata 

OS4 – Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata 

OS5 – Subventii acordate angajatorilor din zona in vederea sustinerii si crearii a 205 locuri de munca 

pentru membrii comunitatii marginalizate 

OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi afaceri in zona marginalizata si oferirea de 

microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit de afaceri 

OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala sprijinite in cadrul proiectului 

OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 33 case si alimentarea cu energie 

alternativa a 52 gospodarii (prin panouri fotovoltaice) 

OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 698 persoane 

OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii inovative in vederea implicarii active a 

membrilor comunitatii in solutionarea problemelor marginalizatilor 

 

Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, 

în cadrul Programului 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. 

Valoarea totală a proiectului este de 20.775.727,32 lei. 

 

Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data 29.09.2017, ora 13.00 in localitatea Birca, la 

Caminul Cultural. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 – 2020 

 

  Date de contact: Primar: Cristinel URTILA, tel: 0251.356.214, mail: primaria.barca@yahoo.com. 
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