II. PROIECTE NEFINANTATE, INAINTATE SPRE FINATARE UNIUNII
EUROPENE SAU STATELOR MEMBRE UE
1. Proiectul Administrarea eficienta a orasului Copsa Mica
RO 2002/000-586.03.02 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea
administratiei la nivel local CE
Localizare: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, Nr.8, judetul Sibiu
Scopul proiectului este diseminarea informatiilor in legatura cu colectarea si folosirea fondurilor la
nivel local.
Rezultate: instruirea functionarilor publici, a consilierilor locali si a Comitetului Consultativ
Cetatenesc pentru Buget al cetatenilor in ceea ce priveste transparenta procesului de elaborare si
dezbatere a bugetului local anual. Implicarea a 500 de cetateni ai ora ului Copsa mica in eleborarea si
evaluarea bugetului local. Realizarea unei conexiuni dedicate la internet si implementarea in cadrul
biroului buget finante al Primariei Copsa Mica a unui sistem de plata electronic a taxelor si
impozitelor locale, realizarea unei prezente web si a unei platforme electronice de prelucrare de date
in cadrul primariei prin achizitionarea de soft si echipament informatic.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.
Primaria Copsa Mica are rolul de lider de proiect.
Bugetul total este de 19.000 Euro
Finan atorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin programul Fondul de modernizare pentru
dezvoltarea administratiei la nivel local cu suma de 16800 Euro alaturi de Primaria Copsa Mica cu
suma de 2200 Euro.

2. Proiectul Modernizarea i eficientizarea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de
Urgen din ora ul Cop a Mic
PHARE 2005 RO - 2005/017-553.01.03.05.01 I
PHARE 2006 RO 2006/018-147.01.03.02.03
Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administra iei la nivel local
Localizare: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor. Nr.8. judetul Sibiu
Scopul proiectului const în diminuarea semnificativ atât timpul de interven ie la situa iile de urgen ,
cât i urm rile acestora, i în acela i timp va cre te siguran a personalului de pe autospecial datorit
echip rii corespunz toare al acestuia.
Primaria Copsa Mica are rolul de lider de proiect.
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Bugetul total este de 105.405 Euro: 11.680 euro contributia solicitantului ; 93.725 euro contributia
solicitata comisiei.

3. Proiectul Eficienta, comunicare, accesibilitate prin servicii electronice Axa
Prioritara III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si
public Domeniul Major de Interventie 2 Dezvoltarea si cresterea eficientei
serviciilor publice electronice Operatiunea 1 Sustinerea implementarii de solutii de
e-guvernare1 si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Localizare: Asociatia celor sapte comunitati (Copsa Mica, Axente Sever, Micasasa, Seica Mica,
Tarnava, Valea Viilor).
Scopul proiectului consta in crearea unui sistem informatic de relationare comunitara la nivelul
Primariilor Orasului Copsa Mica, Comunei Axente Sever, Comunei Seica Mica, Comunei Tarnava,
Comunei Valea Viilor care sa promoveze sprijinirea competitivitatii economice si interactiunea intre
sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea potentialului TIC.
Bugetul total este de 1.547.091,23 Ron: 273.016,10 Ron contributia solicitantului ; 1.274.075,13 Ron
contributia solicitata comisiei.
Finan atorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale cu suma de
1.274.075,13 Ron alaturi de Asociatia celor sapte comunitati cu suma de 273.016,10 Ron.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.

4. Proiectul Module de pregatire in Administratia Publica locala, in cadrul Asociatiei
celor sapte comunitati Axa Prioritara I Imbunatatiri de structura si proces ale
managementului ciclului de politici publice Domeniul Major de Interventie 1.3
Imbunatatirea eficacitatii organizationale Operatiunea Module de pregatire in
domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si
managementul proiectelor, etc.
Localizare: Asociatia celor sapte comunitati (Copsa Mica, Axente Sever, Micasasa, Seica Mica,
Tarnava, Valea Viilor).
Scopul proiectului consta in dezvoltarea abilitatilor profesionale ale functionarilor publici interesati
din cele 6 localitati membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ASOCIATIA CELOR SAPTE
COMUNITATI, in domeniile Fonduri Structurale, Management de proiect, Achizitiile publice, Politici
publice, ECDL, Comunicare si relatii publice, Asistenta sociala, Managementul resurselor umane si
Managementul serviciilor publice.
Bugetul total este de 459.390,00 Ron: 9.187,80 Ron contributia solicitantului ; 450.202,20 Ron
contributia solicitata comisiei.

2

Finan atorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin Ministerul Administratiei si Internelor,
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative cu
suma 450.202,20 Ron alaturi de Asociatia celor sapte comunitati cu suma de 9.187,80 Ron.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.

5. Proiectul Modernizarea Campusului Tehnic Nicolae Teclu Orasul Copsa Mica,
judetul Sibiu Axa Prioritara III Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major
de interventie 3.4
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru
formare profesionala continua
Localizare: Orasul Copsa Mica, Grup scolar Nicolae Teclu.
Scopul proiectului consta in reabilitarea interioara a internatului Nicolae Teclu, refacerea integrala a
instalatiei electrice, placarea peretilor cu faianta a grupurilor sanitare si a salilor de dusuri, refacerea
integrala a tencuielilor si zugravelilor, schimbarea pardoselilor si a tamplariei interioare, refacerea
integrala a instalatiilor sanitare, realizarea instalatiei termice, reabilitarea si modernizarea terenurilor
de sport.
Finan atorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana si orasul Copsa Mica.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.
Bugetul total al proiectului 3.960.859 Ron.
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