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ANUNȚ PUBLIC  

privind lansarea proiectului ,,Servicii Integrate pentru VIITOR” 

Numele Beneficiarului: Municipiul Tulcea  

 Municipiul Tulcea  în calitate de lider  implementează proiectul “Servicii Integrate pentru 

VIITOR”  împreună cu Direcția de Asistență Publică și Socială -  Partener 1 și Colegiul “Anghel 

Saligny” Partener 2, prin măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor 

sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra populației din zona marginalizată, ce vor oferi 

întregii comunități marginalizate posibilitatea să se dezvolte. 

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată ,,Cartier Vest” Tulcea, Municipiul 

Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, inserția pe piața muncii și 

imbunătățirea calității vieții. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Obiectiv Specific 1: Creșterea accesului și participării la educație prescolară, învățământ 

primar și gimnazial „Școală după Școală” prin implementarea de programe specializate, 

integrate și adaptate nevoilor specifice comunității marginalizate.  

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate (non-

rome) din Tulcea, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere și 

integrare pe piața muncii inclusiv prin programe de antreprenoriat. 

Obiectiv Specific 3: Inființarea și operaționalizarea unui ,,Punct Unic de Acces’’ pentru 

acordarea unui set de servicii integrate medicale și sociale care să limiteze factorii de risc în 

cadrul comunităţii marginalizate și care să garanteze respectarea principiului de promovare a 

egalității de șanse și de combatere a discriminării, pe perioada derulării proiectului, precum și 

după finalizarea acestuia. 

Obiectiv Specific 4: Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru minim 100 de familii din 

comunitatea marginalizată non-romă „Cartier Vest - Tulcea”, Municipiul Tulcea. 

Obiectiv Specific 5: Asigurarea de asistență juridică, acolo unde este cazul, pentru 

reglementarea actelor de identitate/stare civilă/drepturi de asistență socială pentru minim 20 

persoane din grupul tință. 
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Obiectiv Specific 6: Identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate în vederea 

rezolvării, prin metode inovative susținute de resurse locale, a problemelor comunității, 

inclusiv integrarea cu alte initiațive locale/comunitare, precum și implicarea activă/voluntară a 

membrilor comunității pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect. 

 

Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului  în funcție de domeniul 

vizat sunt: 

Domeniul Educație: 45 copii cu vârsta între 3 și 6 ani beneficiază de servicii de  

integrare rapidă la învățământul preșcolar și primar; 50 copii   din ciclul primar participă  la 

programul de tip „Școală după Școală”; 120 copii  din clasele a VII-a și a VIII-a participă la 

cercul de pregătire pentru examenul de evaluare națională la matematică și limba română; 90 

de copii și 9 însoțitori  participă la o tabăra școlară/an; 150 copii participă la activitățile în 

cadrul Laboratorului MULTIMEDIA de limbi străine; 45 de copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani 

care nu s-au integrat în mediul educațional si urmează să se înscrie în grădiniță sau clasa 

pregătitoare beneficiază de kituri cu rechizite; 50 de copii care participă la  programul de tip 

„Școală după Școală” beneficiază,, de kituri cu rechizite școlare și kituri cu produse de igienă 

personală. 

Domeniul Ocupare: 140 persoane benficiază de activitatea de informare, orientare și 

consiliere profesională, dintre care 25 de etnie romă care se află în risc de sărăcie, deprivare 

materială severă, intensitate redusă a muncii; 112 persoane beneficiază de 1 curs de 

competente cheie; 112 persoane beneficiază de servicii de formare profesională a adulților, 112 

de persoane obțin certificat de calificare ANC; 84  persoane  participă la formare profesională 

inițială și continuă; 84  persoane participă la activitatea de  mediere pe piața muncii; 40 de 

persoane sunt angajate/autoangajate. 

Domeniul antreprenoriat: 28 persoane participă la activitatea de consiliere și 

dezvoltare antreprenorială; 28 persoane participă la sesiuni individuale de consultanță și 

mentoring; 28 persoane participă la concursul de selecție planuri de afaceri; 15 persoane  

primesc subvenția de micro-grant în valoare de 25000 euro - 15 planuri de afaceri; 10 persoane  

beneficiază de consultanță și mentoring pentru dezvoltarea afacerilor inființate;  

 

Domeniul locuințe: 100 familii  beneficiază de  gospodării reabilitate/igienizate prin 

realizarea lucrărilor de reparații la nivelul  a 5 blocuri din zona urbană marginalizată - Cartier 

Vest - Tulcea. 

Domeniul reglementări acte de proprietate: 20 persoane beneficiază de 

reglementarea legală a actelor de identitate/stare civilă/drepturi sociale;  
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Domeniul servicii medicale, sociale şi medico-sociale: 272 persoane beneficiază de  

servicii de identificare și evaluare a nevoilor persoanelor vulnerabile; 272 persoane dintre care 

25 de etnie romă iar 95 persoane să fie de sex feminin, beneficiază de servicii de asistență, 

consiliere socială; 75 de copii și părinți acestuia beneficiază de activități de prevenire a 

separării copilului de familia sa; 160 persoane (copii și adulți) beneficiază de servicii privind 

dezvoltarea personală și formare de competențe civice; 90 persoane beneficiază de  servicii 

privind  recuperarea persoanelor cu dizabilități și persoanelor vârstnice;  150 familii inclusiv de 

etnie romă beneficiază de servicii socio-medicale; 50 persoane beneficiază de servicii de 

asistență integrată pentru persoane vârstnice;  147 familii/272 persoane beneficiază de servicii 

socio-medicale; 80 de părinți și 60 de tineri cu vârsta 15-18 ani beneficiază de servicii de 

informare și educație parentală – Școala părinților;  280 de persoane participă la seminarii pe 

întreaga perioada de implementare a proiectului; 1 serviciu liceniat de recuperare a 

persoanelor cu dizabilități și persoanelor vârstnice, acordat prin Punctul Unic de Acces - 

D.A.P.S.; 1 ghid de bune practici, editat în 2000 de exemplare, destinat autorităților locale, 

specialiștilor din domeniul educației, din domeniul social ori socio-medical și altor furnizori de 

servicii; 10 voluntari  ai campaniei de prevenire a riscului de excluziune socială. 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 13.025.371,31 lei  din care valoare eligibilă 

nerambursabilă din FES: 11.071.565,66 lei, valoare nerambursabilă din bugetul național: 

1.728.259,47 lei, iar valoarea cofinațării eligibile a Beneficiarului: 225.546,18  lei. 

 

Data   începerii proiectului : 17.05.2019 

Dată  finalizării proiectului:  17.07.2022 

  

Cod My SMIS 125672 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020 

 

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să vizitați website-ul Municipiului Tulcea 

www.primaria-tulcea.ro . 

 

 

http://www.primaria-tulcea.ro/


  
 

 
                                                                           

Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul specific 4.2 - Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate  
Titlul proiectului: Servicii Integrate pentru VIITOR 
Proiect: POCU/400/4.2/125672 
Beneficiar: Municipiul Tulcea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


