I. PROIECTE FINANTATE, INAINTATE SPRE FINANTARE UNIUNII EUROPENE
SAU STATELOR MEMBRE UE

1. Proiectul Biroul de Consiliere pentru cetateni Copsa Mica
RO 0004.02.01/01
Localiazarea proiectului: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, nr. 8, judetul Sibiu
Scopul principal al proiectului a fost crearea serviciului de consiliere in domenii esentiale pentru
cetatenii orasului Copsa Mica. Initial si-a desfasurat activitatea in orasul Copsa Mica, apoi, datorita
interesului manifestat de catre cetateni, activitatea a fost extinsa in localitatile limitrofe orasului.
Pe perioada de functionare a biroului (iulie 2003 iulie 2004) au fost consiliati si informati un numar
de 989 persoane din orasul Copsa Mica si localitatile Seica Mare, Seica Mica, Micasasa si Valea Viilor.
Obiectivele proiectului au fost indeplinite, iar in acest moment Biroul de Consiliere pentru Cetateni,
functioneaza in cadrul Primariei orasului Copsa Mica ca serviciu distinct, cu finantare directa de la
bugetul local.
Primaria Copsa Mica a avut rolul de partener in acest proiect, alaturi de Consiliul Judetean Sibiu si
Agentia de Protectia Mediului Sibiu, Fundatia Comunitatii Sibiu avand rolul de organizatie principala.
Bugetul proiectului a fost de 37.011 Euro.
Finan atorii proiectului
Finantatorii proiectului au fost Uniunea Europeana prin fondul Phare Dezvoltarea societatii civile
2000, Primaria Copsa Mica si Fundatia Comunitatii Sibiu cu adresa in Sibiu, bdul. Vasile Milea, bl P1,
sc D ap. 64, tel. fax. 0269/212999, email: fcsibiu@rdslink.ro cu suma de 3010 Euro.

2. Proiectul Centru de sprijin oferit la domiciliu pentru persoane de varsta a treia din
Copsa Mica
RO 0108.03.03.401
Localizarea proiectului: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor nr. 9, judetul Sibiu
Scop: realizarea unui Centru de sprijin la domiciliu pentru varstnici si activitati de proximitate in
cadrul unui centru de zi- pentru grupul tinta vulnerabil reprezentat de persoane de varsta a treia fara
suport familial, marginalizate, cu venituri mici si cu probleme importante de tip socio-medical,
localizat in orasul Copsa Mica.
Rezultate :
Proiectul asigura reducerea marginalizarii grupului de persoane vulnerabile, le va asigura servicii de
acomapaniere si sprijin in gospodarie si reducerea nivelului de saracie.
Angajarea pe noile posturile a unor localnici aflati in somaj de multa vreme si probleme economice si
sociale importante. Crearea unei capacitati institutionale locale de raspuns la nevoile concrete la
nevoile grupurilor vulnerabile si va crea capacitatea manageriala necesara la nivelul administratiei
locale pentru a dezvolta prestatii sociale adaptate.
1

Proiectul in acest moment este in desfasurare, obiectivele stabilite fiind indeplinite in conditiile si la
termenele stabilite in contractul de finatare. Se acorda sprijin pentru un numar de 26 de persoane de
varsta a treia din Copsa Mica, conform contractului de finantare. Obiectivele proiectului au fost
indeplinite, iar in acest moment functioneaza in cadrul Primariei orasului Copsa Mica in cadrul
Serviciului de Asistenta Locala, cu finantare directa de la bugetul local.
Primaria Copsa Mica are rolul de organizatie principala.
Bugetul proiectului este de 102.340 Euro.
Finan atorii proiectului
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin programul Phare 2001 Coeziune economica si
sociala cu suma de 87.340 Euro alaturi de Primaria Copsa Mica cu suma de 15.000 Euro.

3. Proiectul Contract de Lucrari pentru Invatamant si Formare Tehnico-Profesionala
(TVET)
RO 0108.03.02
Localizare: Copsa Mica, Liceul Nicoale Teclu, judetul Sibiu
Scop: reabilitarea cladirior Liceului Nicolae Teclu din Copsa Mica, dotarea cu centrale termice
performante, amenajarea salilor de clasa, cancelariei, salii profesorale, grupurilor sociale.
Rezultate:
Proiectul este finalizat, lucrarile de reabilitare au fost executate si receptionate.
Finan atorii proiectului
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin Programul Phare Memorandumul de
Finantare Phare 2001.
Primaria Copsa Mica are rol de beneficiar local.
Ministerul Integrarii Europene autoritate contractanta si agentie de implementare este organizatia
care a primit fondurile pentru programul Phare. ADR unitate de implementare a proiectului.
Costul total al proiectului eligibil pentru finatare este de 21.330 Mii EUR, si se compune din 10
contracte separate , dupa cum este stipulat in anexa 1.
Autoritatea contractanta se angajeaza sa asigure un maximum de :
16.000 Mii EUR echivalentul a 75%din costul total eligibil estimat, reprezentand cofinantare acordata
de Uniunea Europeana din fondurile Phare;
5.330 Mii EUR echivalentul a 25% din costul total eligibil estimat, reprezentand co-finantare nationala
acordata de Bugetul de Stat.
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