ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Dealurile Târnavelor
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”
Perioada de programare
2014-2020

Denumirea
proiectului

Descrierea
proiectului

• Punerea în funcțiune a unui centru integrat
de servicii sociale (medico-social) pentru
persoanele defavorizate, cu risc mare de
excluziune socială de pe raza comunei Biertan.
Se asigura servicii medicale, de monitorizare a
parametrilor stării de sănătate cu ajutorul
aparaturii achiziționate prin proiect și
igienizarea locuințelor și a lenjeriilor cu
ajutorul echipamentelor achiziționate prin
proiect.

Obiective

•Combaterea excluziunii sociale a
categoriilor defavorizate cu acces precar la
utilitățile necesare pentru curașarea
lenjeriilor, în special în randul populatiei de
etnie romă (care lociește în zone fară
branșamente la utilități)
•reducerea abandonului școlar în rândul
familiilor ce trăiesc dincolo de pragul de
sărăcie accentuată
•Reducerea riscului de infecții, în special de
infecții cu hepatita A sau alte afecțiuni cu
transmitere virală sau pandemică
•Creșterea gradului de educare a populației
în ceea ce privește necesitatea menținerii
unui niivel înalt de igienă personală și a
locuinței pentru asigurarea unei bune
calități a vieții.

Rezultate

•Prin proiect au fost achiziționate: Mașină de
spălat industrială- capacitate 18 kg, Mașină
de spălat industrială- capacitate 11 kg,
Uscător industrial 16-18 kg, Uscător
industrial 11-12 kg, Calandru,Tensiometru,
Electrocardiograf, Pulsoximetru, Aparat
testare INR, Analizator triglyceride,
colesterol și glicemie, Aspirator, Bicicletă
electrică

Lecții
învățate/
recomandări

•,, Beneficiarii centrului nostru sunt foarte
mulțumiți și recunoscători pentru serviciile
oferite. Proiectul a decurs bine. Singura
problemă pe care am avut-o a fost că nu am
estimat bine suprafața necesară spălătoriei
și a trebuit să amenajăm un spațiu nou
corespunzător. Acest lucru a întârziat
implementarea proiectului și deasemnea
decontarea cheltuielilor efectuate"- Mircea
Dragomir, primarul comunei Biertan, jud.
Sibiu

Beneficiarul proiectului
COMUNA BIERTAN

Localizarea proiectului:
Comuna Biertan, strada 1
Decembrie 1918, nr. 19, jud.
Sibiu
Domeniul de intervenție
6B) Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: Art. 5
Valoarea finanțării
nerambursabile
29.947,15 EURO (val.
rambursată)

Valoarea contribuției
private 0 EURO

Perioada de implementare a
proiectului 28.06.201825.07.2019

Date de contact
0269.868.359

•Dotare centru multifuncțional de servicii
sociale din Comuna Biertan, Județul Sibiu

