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Comunicat de presa 

Finalizare Proiect POCU- SMIS 114921 

"Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi - program integrat de măsuri de 

intervenție (CMP-DH)" 

 

  UAT Municipiul Dorohoi in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Fundatia Corona Iasi,  

Gradinita cu Program Prelungit "Stefan Cel Mare si Sfant"Dorohoi, Directia Asistenta Sociala 

Dorohoi si Scoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi, anunta finalizarea proiectului 

POCU/140/4/2/114921, Cod SMIS 114921, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4  – ”Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei”, Prioritatea de investiții: 9.ii. Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate . 

 Proiectul a avut ca obiectiv general:  Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie 

si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non roma „Cartier Plevna - Dorohoi”, Municipiul 

Dorohoi, judetul Botosani, prin implementarea de masuri integrate si ca obiective specifice : OS1. 

Facilitarea accesului la servicii sociale/medicale/socio-medicale pentru minim 250 familii/600 persoane 

aflate în risc de saracie si marginalizare din comunitatea marginalizata non roma „Cartier Plevna – 

Dorohoi”, Municipiul Dorohoi, OS.2. Cresterea accesului si participarii la educatie pentru un numar de 

80 de copii in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non roma „Cartier 

Plevna – Dorohoi”, Municipiul Dorohoi. OS.3. Cresterea capacitatii de ocupare si mentinere pe piata 

muncii inclusiv stimularea antreprenoriatului pentru minim 310 persoane apte de munca, din care minim 

110 femei (35%), din zona marginalizata „Cartier Plevna – Dorohoi”, Municipiul Dorohoi., OS.4. 

Îmbunatatirea conditiilor de locuire pentru minim 120 de familii din comunitatea marginalizata non 

roma „Cartier Plevna – Dorohoi”, Municipiul Dorohoi 

 Proiectul s-a implementat intr-o perioada de 39 luni ( 14.02.2018- 13.05.2021). 

 Rezultatele obtinute sunt: 

 

                            

    
 



 

 

➢   616 persoane (din 306 familii) aflate in risc de saracie si marginalizare sociala selectate si 

inregistrate in grupul tinta al proiectului, din care 33 persoane de etnie roma,  incluse in serviciile 

si activitatile proiectului; 

➢  20 persoane  – au beneficiat de servicii specializate de ingrijire si recuperare a persoanelor cu 

dizabilitati; 

➢  34 persoane  – au beneficiat de servicii de ingrijire la domiciliu (total inregistrati – 39 ); 

➢ 100 familii/ 100 beneficiari - au beneficiat de  servicii de dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă ; 

➢ 54 familii/54 beneficiari – au beneficiat de servicii de consiliere și sprijin pentru parinti și copii; 

➢ 270 persoane( din 180 familii) –  au beneficiat de servicii de asistenta medicala comunitara; 

➢ 25 copii din familii aflate in risc de saracie si marginalizare sociala au beneficiat de servicii 

educationale pentru anteprescolari; 

➢ 25 familii aflate in risc de saracie si marginalizare sociala au beneficiat de servicii de consiliere 

educationala; 

➢ 60 de beneficiari – copii din zona marginalizata care au beneficiat  de servicii educationale de tip 

scoala dupa scoala, activitati extrascolare, scoala de vara; 

➢ 60 familii aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, au beneficiat de servicii de consiliere 

educationala (parintii/reprezentanti legali beneficiarilor activitatilor educationale); 

➢ 386 persoane din grupul tinta au beneficiat de servicii de informare si consiliere de grup si 

individuala si servicii de mediere; 

➢  280 beneficiari calificați in meserii: îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător in comerț, lucrător in 

structuri pentru construcții, lucrător in tricotaje confecții, ajutor de bucătar, îngrijitor spatii 

verzi); 

➢  110 persoane au participat la cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenoriale ; 

➢  Peste 220 femei detin o calificare/certificate de absolvire urmare a cursurilor absolvite in proiect; 

➢  81 persoane care au beneficiat de servicii de ocupare si au un loc de munca prin incheierea unui 

contract de munca sau prin activitate antreprenoriala; 

➢ 35 persoane și-au demarat propria afacere şi au primit ajutor de stat în valoare de 25.000 de EURO 

pentru dezvoltarea afacerii; 

➢ 122 familii au beneficiat de  lucrări de îmbunătățire la instalația termica/ electrica/ sanitara si 

lucrari de raparatii curente si igienizare locuinte. 

Valoarea totala a  proiectului a fost de 17.978.714,44 lei din care valoare eligibila nerambursabila din 

FSE- 15.248.920,47 lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 2.520.453,53 lei. 

Multumim tututor partenerilor pentru implicare si pentru rezultatele atinse la finalizarea 

proiectului.  

Date de contact:  

                             U.A.T. Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani,tel:0231.610133,  

                                                          e-mail: razvan.tuduruta@primariadorohoi.ro 

 

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