
 

 

 

 

Comunicat de presă 

 

Data: 28.06.2018 

 

Comunicat demarare proiect 

Masuri integrate pentru reducerea saraciei si dezvoltarea comunitara a orasului Flamanzi,  

POCU/20/4/2/102976 

 

În data de 03.07.2018 va avea loc conferința de lansare organizată pentru proiectul Masuri 

integrate pentru reducerea saraciei si dezvoltarea comunitara a orasului Flamanzi, ID proiect 

POCU/20/4/2/102976. Evenimentul va avea loc la Primăria Orașului Flamazni, Strada Dumitru 

Iov, nr.284, oras Flamanzi, judetul Botosani, începând cu ora 10:00 și va marca demararea 

proiectului. În cadrul evenimentului vor fi prezentate activităţile şi rezultatele preconizate în 

urma implementării acestuia.  

Proiectul este finanțat din Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene, prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat de Orașul Flamanzi în calitate de 

beneficiar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu (Partener 1), Fundatia ICAR 

(Partener 2) SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL – THR (Partener 3). 

Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de saracie si excluziune 
sociala si de imbunatatire a calitatii vietii, prin imputernicirea comunitatii, promovarea 
unei societati incluzive si prin implementarea de masuri integrate in Orasul Flamanzi, 
Judetul Botosani. 

Grupul țintă este format din 600 de persoane recrutate din cele 5 zone marginalizate ale 

orasului Flamanzi (din care 40 % femei), care vor beneficia de servicii integrate în cadrul 

proiectului, după cum urmează:  

 servicii în domeniul educației;  

 servicii în domeniul ocupării forței de muncă;  

 servicii medico-sociale.  

Din rezultatele previzionate în cadrul proiectului dăm cu titlu de exemplu următoarele: 1 Centru 

Comunitar Integrat funcțional; 600 de participanti la activitatile din cadrul proiectului; 1 grup de 

initiativa locala; 30 de persoane instruite in vederea imbunatatirii consolidarii spiritului civic; 50 

participanti la programul de tip scoala dupa scoala pentru scolari; 50 de subventii acordate 

elevilor; 20 de tineri participanti la programe de internship; 29 evenimente de promovare a 

multiculturalismului ; 50 de școlari beneficiari ai unui program școală după școală; 375 planuri de 

dezvoltare personala; 13 serii de curs pentru calificare/recalificare/specializare;325 persoane 

certificate; 5 seminarii cu tema “Nici o femeie somer”;113 persoane plasate pe piața muncii;150 



 

 

 

de participanti la instruire antreprenoriala in cadrul scolilor de antreprenoria; 30 de noi firme 

infiintate; 1 program de educatie privind igiena; 600 de persoane care beneficiaza de analize 

medicale de baza; 30 locuinte care beneficiaza de servicii de imbunatatire a conditiilor de - 

racordare, reabilitare, conectare la utilitati, etc. 

Valoarea totală a proiectului este de  20.928.921,65  lei, din care 17.611.959,52 contribuția 

Uniunii Europene, 2.891.940,64 contribuție din Bugetul Național și 425.021,49 contribuția 

Beneficiarului. 

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de: Manager Proiect 

Mariana Miulescu, e-mail: orasflamanzi@yahoo.com  

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 


