
 

 

PROIECTUL ,,DEZVOLTARE INTEGRATĂ ÎN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN 

MIERCUREA SIBIULUI” – COD SMIS 115001 

 

LOCUL DE IMPLEMENTARE: UAT MIERCUREA SIBIULUI 

LOCALITĂȚILE: Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus, Dobîrca. 

Perioada de implementare a proiectului: 19.02.2018 – 18.02.2021. 

       GRUPUL TINTA:  

 800 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din UAT 
Miercurea Sibiului, din care: 

- 400 adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc), din care minim 27% persoane de 
etnie romă - 108 adulți romi; 

- 300 de copii (6-18 ani) care trăiesc în comunitatea marginalizată vizată, din care minim 27% persoane de etnie 
romă – 81 copii romi; 

- 100 de vârstnici / bătrâni (peste 64 ani), persoane care nu beneficiază de ajutorul altor persoane, din care 
minim 27% persoane de etnie romă - 27 bătrâni romi. 

       ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:  

I. Management de proiect și activități suport pentru managementul 
de proiect 

II. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 
pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor 
pachete integrate 

III. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii 

IV. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont-propriu 

V. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii la nivelul comunității 
și furnizarea de servicii integrate, inclusiv în cadrul centrului 
comunitar integrat virtual – CMAI Virtual 

VI.Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul 
țintă 

VII. Asistența juridică pentru reglementări acte 

VIII.Campanie de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminarii și acțiuni de implicare activă și voluntariat al 
membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, identificarea și consolidarea de parteneriate 
locale 

PARTENERIATUL PROIECTULUI:  

Solicitant – Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis  

Partener 1 – Primaria Orașului Miercurea Sibiului 

Partener 2 – Liceul Tehnologic ILIE MĂCELARIU Miercurea Sibiului 

Partener 3 – Global Commercium Development SRL 

Partener 4 – Acquisition Career Management SRL 

 

Valoarea totală a proiectului: 19.165.416,60 LEI 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 18.717.532,16 LEI 

Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 447.884,44 LEI 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


