FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

Proiecte finanŃate SDSCM – rezultate pe judeŃe (30 iunie 2012)
JudeŃul ALBA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

33 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

13, 47 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

2.356 mii USD

Procent din total finanŃare:

12,41 %

Proiecte finalizate

32 proiecte

Din totalul de 33 de proiecte finanŃate în judeŃul Alba, 6 proiecte au fost de activităŃi
generatoare de venit. Dintre acestea, proiectul „Păstrăvărie” din satul Târsa, comuna Avram
Iancu a fost inaugurat în anul 2011. Păstrăvăria are 6 bazine, 4 angajaŃi şi peste 460 de
beneficiari directi.

Păstrăvăria Târsa, comuna Avram Iancu
Cele 6 proiecte de activităŃi generatoare de venit au creat 32 noi locuri de muncă şi au peste
3.400 de beneficiari.
Au fost finanŃate un număr de 22 proiecte de mică infrastructură care au avut ca obiective:
reabilitarea drumurilor comunale, acestea însumând 27,62 Km, reŃele de distribuŃie a apei
potabile pe o lungime de 5,64 Km, construcŃia unui pod de 10 m peste Valea Cibului care
scutează legătura dintre Cib şi Zlatna cu 8 km, realizarea a 816 mp ziduri de sprijin, realizarea
de trotuare, podeŃe şi rigole pe o lungime totală de 4.245m ş.a. Toate cele 22 de proiecte au
îmbunătăŃit viaŃa a peste 10.600 de locuitori ai judeŃului.
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Pietruire şi amenajare drum sat Mecea, Abrud

Proiect finalizat
„Pietruire şi

modernizare drum vicinal Mecea-Abrud” (cod PI3078)

Agent de gestiune: G.C.M. Mecea Abrud
Localizare: Oraş Abrud, jud. Alba
Comunitatea minieră Mecea este amplasată în partea de Sud a oraşului Abrud, având o
suprafaŃă de aproximativ 6 kilometri pătraŃi. Comunitatea este amplasată pe valea râului
Mecea, de unde vine şi numele comunităŃii. Cuprinde un număr de 34 de gospodării cu
211 locuitori.
Obiectivele proiectului Mică Infrastructură
(1)
(2)

Reabilitarea a 1.430 ml drum,
Zid de sprijin L=60 m, H=1,5 m

Finantare (dolari SUA):
Grant:
109957,84
Contributie locala: 11354
Beneficiari:

211

Activitati principale si rezultate:
A fost reabiltat drumul pe o lungime de 1430 ml, au fost realizaŃi 115 ml zid de sprijin (55 ml
suplimentar). Calitatea lucrărilor este foarte bună, contribuind la imbunătăŃirea calităŃii vieŃii
în comunitate prin uşurarea accesului spre instituŃiile publice aflate în oraşul Abrud (şcoală,
primărie, magazine, spital).
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Din cele 5 proiecte finanŃate pentru dezvoltarea serviciilor sociale, 3 proiecte au avut ca
obiective servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, printre acestea se numără şi
proiectul implementat de AsociaŃia “Filantropia Ortodoxă” din Alba Iulia, care a oferă servicii
socio-medicale de îngrijire la domiciliu a aproximativ 40 de persoane vârstnice din Bistra (vezi
foto).

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice Bistra

Cele 5 proiecte de servicii sociale au adus beneficii pentru 616 locuitori ai judeŃului Alba.
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JudeŃul ARGEŞ
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

4 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

1,63 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

358 mii USD

Procent din total finanŃare:

1,88 %

Proiecte finalizate

4 proiecte

Cele 4 proiecte finaŃate în judeŃul Argeş au avut obiective de mică infrastructură: alimentarea
cu apă a două sate aparŃinătoare comunelor Schitu Goleşti şi Poienarii de Muscel prin
realizarea unui sistem de distribuŃie a apei potabile de peste 3 Km, reabilitarea drumului
comunal din satul Groşani, comuna Poienarii de Muscel şi reabilitarea acoperişului a 7 blocuri
din Cartierul Pescăreasa din oraşul Câmpulung Muscel. Aceste proiecte au îmbunătăŃit viaŃa a
peste 1.600 de locuitori ai judeŃului Argeş.

Reabilitare învelitori şi şarpante la blocurile 1-3 din oraşul
Câmpulung, judeŃul Argeş
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JudeŃul BACĂU
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

16 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

6,53 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

998 mii USD

Procent din total finanŃare:

5,26 %

Proiete finalizate

16 proiecte

Din cele 16 proiecte finanŃate în judeŃul Bacău, 5 proiecte au fost de activităŃi generatoare de
venit, 6 proiecte de mică infrastructură iar 3 proiecte au avut ca obiectiv servicii sociale. Două
dintre acestea îşi desfăşoară activitatea în oraşul Comăneşti.

„Împreună pentru un
viitor mai bun”- Centru
educativ

Centru educativ pentru copiii dezavantajaŃi, în situaŃie de abandon şcolar (efectuare teme,
predare cunoştinŃe de informatică, consiliere părinŃi etc.)

“Euro-Salut - Centru de
informare, prevenire si
consiliere”
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Centrul oferă servicii de educare prin informare şi consiliere pentru copii. Cele două centre au
peste 320 de beneficiari.

Proiect finalizat

“Euro-Salut-Centrul de informare, prevenire şi consiliere” (cod PS1669)
Agent de gestiune: Consiliul Local Comăneşti, Bacău
Localizare: localitatea Comăneşti
Obiectivele proiectului:
(1) Crearea şi dezvoltarea unei reŃele comunitare de intervenŃie formată din principalii actori locali în
vederea prevenirii delicvenŃei juvenile şi a comportamentelor deviante.
(2) Instruirea unui număr de 30 de voluntari din oraşul Comăneşti în vederea dobândirii de
cunoştinŃe şi abilităŃi pentru prevenirea comportamentelor deviante ale copiilor şi tinerilor aflaŃi în situaŃii
de risc.

FinanŃare (dolari SUA):
Grant
ContribuŃie:
Beneficiari:

24.596,00
17.961,00
250

ActivităŃi realizate:
(1) Servicii de informare cu teme prestabilite.
(2) Servicii de consiliere educaŃională – obiectul consilierii constituindu-l fenomenele educaŃionale:
absenteismul, inadaptarea şcolara, eşecul şcolar, dificultăŃile şcolare.
(3) Servicii de consiliere psihopedagogică individuală care vizează problematica fenomenelor
psihologice.

(4) Servicii de consiliere vocaŃională care are în centrul atenŃiei problemele educaŃionale legate de
înclinaŃii, aptitudini, interese şi pasiuni.
(5) Servicii de îndrumare către activităŃi care să dezvolte aptitudinile beneficiarilor.
(6) Servicii de informare pe teme medicale.
(7) Servicii de informare privind cazuri concrete de delicvenŃă, în care au fost implicaŃi copii şi tineri.
(8) Servicii de instruire a voluntarilor.
(9) Servicii de informare cu privire la dezvoltarea de activităŃii de voluntariat, susŃinute de ONG-uri
cu experienŃă în domeniu.
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Din cele 16 proiecte finanŃate în judeŃ, 13 proiecte au fost implementate în oraşul Comăneşti.
Acestea au înbunătăŃit nivelul de viaŃă a peste 8.700 de beneficiari. Locuitori din mai multe
cartiere ale oraşului Comăneşti, care au beneficiat de reabilitarea şi modernizarea sistemului de
alimentare cu apă printr-o reŃea de distribuŃie de peste 5 km, introducerea a peste 600 m de
canalizare în cartierul Lunca de Jos, regularizarea şi îndiguirea pârâului Agachi (vezi foto 1) pe
o lungime de 600 de metri, amenajarea unei pieŃe agroalimentare în cartierul Zăvoi (vezi foto
2), înfiinŃarea unui centru xerox şi a unei firme de curăŃenie ş.a.

Regularizare, reabilitare şi îndiguire pârâu Agachi

Amenajare piaŃă agro - alimentară cartierul Zăvoi
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Proiect finalizat

“PiaŃă agroalimentară, cartier Zăvoi”( PG1314)
Agent de gestiune: Consiliul Local Comăneşti, Bacău
Localizare: localitatea Comăneşti

Oraşul Comăneşti are o populaŃie de aproximativ 23.000 locuitori şi este situat la 52 km de
Bacău (DN 2G), 22 km de Târgu Ocna (DN12A), 75 km de Adjud (DN 11 A) şi la 82 km de
Miercurea Ciuc (DN12A).

Obiectivele proiectului:
PiaŃa agroalimentară a fost amenajată în cartierul Zavoi, cartier construit între anii 1950-1965
pentru muncitorii care lucrau la Exploatarea Miniera Comăneşti şi la Combinatul de Prelucrare
a Lemnului din Comăneşti.
După închiderea minei şi a combinatului de prelucrare a lemnului au început sa se dezvolte,
timid, alte activităŃi şi servicii necesare comunităŃii, dar şi localităŃilor învecinate. Printre
acestea mentionăm: activităŃi de prelucrare a lemnului, care deŃin ponderea cea mai mare,
artizanat, activităŃi meşteşugăreşti şi diverse servicii.
FinanŃare:
Amenajarea pieŃei agroalimentare s-a realizat cu ajutorul FRDS, valoarea grantului Schemei de
Dezvoltare Socială a ComunităŃilor Miniere fiind de 40.000 dolari SUA, la care se adaugă o
contributie substantiala a Consiliului Local Comăneşti în valoare de aproximativ 142.000
dolari SUA şi contribuŃia membrilor asociaŃi în valoare de aproximativ 8.000 dolari SUA.
ConstrucŃia la “cheie” a pieŃei, branşamentele şi instalaŃiile electrice, de gaze, apă şi canal au
fost realizate din contribuŃia Consiliului Local Comăneşti. Compartimentarea pieŃei asigură
spaŃii de vânzare pentru legume, fructe, lactate şi produse din carne, cu respectarea condiŃiilor
igienico-sanitare prevăzute de legislaŃia în vigoare.
Dotările necesare funcŃionării pieŃei au fost achizitionate din grantul SDSCM.
SatisfacŃiile membrilor comunităŃii din cartierul Zăvoi şi cele două cartiere învecinate, fiind in
proportie de aproximativ 80% persoane in varsta sunt foarte mari deoarece aprovizionarea cu
legume, fructe, branzeturi si produse din carne se facea din piata agroalimentara situata la
aproximativ 2 km.
In plus, aceasta piata a fost dorita de membrii comunitatii din aceasta parte a orasului de 23 de
ani, investitia fiind replanificata din diverse motive, insa in anul 2009 acest lucru a devenit
realitate.
Cele 5 proiecte de activităŃi generatoare de venit au creat 23 de noi locuri de muncă.
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JudeŃul BIHOR
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

8 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

3,26 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

627 mii USD

Procent din total finanŃare:

3,30 %

Proiecte finalizate

8 proiecte

Prin intermediul celor 8 proiecte finanŃate în judeŃul Bihor, s-au schimbat condiŃiile de viaŃă
pentru 3.678 de beneficiari direcŃi. Cele 6 proiectele de mică infrastructură au avut ca obiective
reabilitarea a peste 6 Km de drum comunal şi alimentarea cu apă potabilă a 3 sate, realizând-se
o reŃea de distribuŃie a apei potabile de 5,26 Km.

Reabilitare reŃea alimentare cu apă Dobreşti

Prin proiectul de activităŃi generatoare de venit s-a realizat amenajarea unui centru pentru
servicii turistice care a avut ca obiectiv final înfiinŃarea unui centru de închiriere a ATV-urilor
pentru turişti, ceea ce a dus la dezvoltarea turismului în zona munŃilor Apuseni şi la crearea a 4
locuri de muncă.
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Proiectul de servicii sociale a schimbat viaŃa a 120 de bătrâni dezavantajaŃi din comuna
Şuncuiuş, care au putut beneficia astfel de servicii sociale la domiciliu.

O viaŃă mai bună – servicii de îngrijire la
domiciliu în comuna Şuncuiuş

Fondul Român de Dezvoltare Socială – proiecte finanŃate SDSCM II (rezultate pe judeŃe, 30 iunie 2012)

10

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

JudeŃul BISTRIłA NĂSĂUD
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

5 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

2,04 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

532 mii USD

Procent din total finanŃare:

2,80 %

Proiecte finalizate

5 proiecte

Prin cele 5 proiecte finanŃate în judeŃul BistriŃa Năsăud viaŃa a peste 6.000 de beneficiari a
devenit mai liniştită de când s-a realizat regularizarea albiilor pârâurilor şi construcŃia de
apărări de maluri pe porŃiunile în care, în anumite perioade ale anului, se produceau inundaŃii.
Pe lângă realizarea apărărilor de maluri pe o suprafaŃă de 200 mp., pe o lungime de
aproximativ 200 m, au fost reabilitate şi peste 2.600 m de drumuri comunale.

Regularizarea pârâului Măgurii din
localitatea Rodna

Reabilitare drum comunal SubcetateBocşerie-Anieş sat Anieş,
comuna Maieru
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Proiect finalizat

,, Reabilitare drum comunal Subcetate Bocşerie Anieş“ ( PI3006)

Localizare : Comuna Maieru, sat Anieş, judeŃul BistriŃa-Năsăud
Agent de execuŃie: Grupul din comunitatea minieră Anieş
Obiective: Reabilitare drum comunal Subcetate Bocşerie Anieş L=1000m, l= 2.75m
FinanŃare

Grant
113.906,21 dolari SUA

ContribuŃie locală
46.170,21 dolari SUA

Beneficiari:
DirecŃi :
1.500
IndirecŃi:
1.000
Nr. de gospodării
453

ActivităŃile principale ale proiectului:
Obiectivul proiectului a constat în modernizarea platformei drumului sătesc pe o lungime de
1.000 metri liniari.
Starea de degradare avansată permitea băltirea apelor provenite din ploi şi din topirea
zăpezilor, iar evacuare acestora se făcea haotic în funcŃie de panta terenului. CirculaŃia rutieră
era anevoiasa, atat din punct de vedere al stării carosabilului cât şi a lipsei oricărei
sistematizări.
Rezultatul implementării proiectului constă în realizarea unui drum asfaltat.
Prin execuŃia lucrărilor de modernizare:
-

s-a mărit capacitatea portantă a respectivului sector de drum;
s-au creat condiŃii pentru o mai bună colectare a apelor pluviale ( dirijate spre şanŃuri
datorită pantelor transversale);
s-a obŃinut o mai mare durabilitate în timp a obiectivului;
s-a obŃinut un grad sporit de confort pentru beneficiarii direcŃi şi indirecŃi (aproximatix
2.500 de persoane).
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JudeŃul CARAŞ SEVERIN
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

25 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

10,20 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

2.084 mii USD

Procent din total finanŃare:

10,98 %

Proiecte finalizate

20 proiecte

Din cele 25 de proiecte finaŃate în judeŃul Caraş Severin, 22 de proiecte sunt de mică
infrastructură. Prin implementarea acestor proiecte peste 9.700 de persoane se bucură de un trai
mai bun, prin realizarea obiectivelor acestor proiecte: reabilitarea a peste 16 km de drumuri
comunale (vezi foto), realizarea a peste 4 Km de canalizare în oraşele Anina şi Moldova Nouă,
regularizarea şi consolidarea albiilor pârâurilor pe o lungime de peste 2,3 Km, amenajare spaŃii
de joacă pentru copii în localităŃile IablaniŃa şi Berzasca, construcŃia unui pod peste pârâul
Dognecea şi peste pârâul CameniŃa la Bisteg, în satul Gornea comuna SicheviŃa, construcŃia a
11.590 mp de acoperiş la blocurile din Anina, reabilitarea a 3 centre comunitare care au
însumat peste 12.690 mp etc.

Reabilitare stradă intravilan în
satul PrilipeŃ, comuna Bozovici
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13

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

Locuri de joacă - Anina

Sistem de canalizare şi reabilitare
strada Miniş - Anina

Un proiect din cele finanŃate a fost de servicii sociale şi a avut ca obiectiv înfiinŃarea unui centru de zi
pentru copii "SperanŃa" din Anina, proiect implementat de Consiliul Local Anina. În acest centru de zi un
număr de 50 de copii beneficiază zilnic de servicii educaŃionale dar şi activităŃi menite să-i ajute în
dezvoltarea lor.
În judeŃul Caraş Severin au fost finanŃate şi două proiecte de activităŃi generatoare de venit care au
avut ca obiective: înfiinŃarea unei cofetării în oraşul Moldova Nouă şi a unui service auto în satul
PrilipeŃ, comuna Bozovici (vezi foto). Beneficiari ai acestor două proiecte sunt peste 2.300 de locuitori ai
acestui judeŃ.
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Autoservice Izvor – satul PrilipeŃ
comuna Bozovici

JudeŃul CLUJ
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

1 proiect

Procent din total proiecte finanŃate:

0,41 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

32 mii USD

Procent din total finanŃare:

0,17 %

Proiectul „Vis de copil” finanŃat în judeŃul Cluj are ca obiectiv reabilitarea unui parc de joacă (1020 mp)
pentru copiii din localitatea Aghireşu. Dotarea spaŃiului de joacă pentru copii cu echipamente pentru
joacă a adus bucurie în sufletul a peste 200 de copii care pot petrece aici timpul liber şi se pot recrea.
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JudeŃul COVASNA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

3 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

1,22 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

160 mii USD

Procent din total finanŃare:

0,84 %

Proiecte finalizate

3 proiecte

Cele 3 proiecte finanŃate în judeŃ au fost implementate în oraşul Baraolt. Un proiect a fost de mică
infrastructură şi a avut ca obiectiv canalizarea apelor uzate, menajere, pe o lungime de 540 m în strada
Apei, şi o supratraversare a râului cu grindă metalică pe o lungime de 41 m, beneficiari ai acestor
proiecte fiind aproximativ 200 de locuitori ai oraşului Baraolt.
Două proiecte au avut ca obiective dezvoltarea serviciilor sociale prin servicii de îngrijire la domiciliu şi
înfiinŃarea unui centru de informare şi consiliere pentru tineri, proiecte care însumează peste 240 de
beneficiari:

Centru de informare şi consiliere pentru tineri în
oraşul Baraolt
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JudeŃul GORJ
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

54 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

22,04 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

4.018 mii USD

Procent din total finanŃare:

21,17 %

Proiecte finalizate

49 proiecte

Toate proiectele fianŃate în judeŃul Gorj au fost de mică infrastructură.
Un proiect a avut ca obiectiv alimentarea cu apă a satului Samarineşti din comuna Valea
Poienii, în care s-a realizat o reŃea de distribuŃie a apei potabile de peste 4.000 m, îmbunătăŃind
condiŃiile de trai a peste 220 locuitori ai satului şi a peste 1200 beneficiari indirecŃi.

Prin implementarea a 3 proiecte în satele: Şura din comuna Slivileşti, Orzu din comuna
Negomir şi comuna Drăgoteşti, au fost reabilitaŃi 3.800 m de drum comunal, schimbând viaŃa a
peste 1.896 de locuitori ai acestor localităŃi.
Din totalul de 49 de proiecte finalizate, 40 de proiecte au avut ca obiectiv reabilitarea
acoperişurilor la blocurile din Motru şi au însumat 58.636 mp de acoperiş reabilitat. ViaŃa a
peste 9.751 de locatari ai acestor blocuri s-a schimbat radical, înlăturându-se pericolul de
înbolnăvire datorat condiŃilor precare de locuit, apele pluviale nemaiputând să se infiltreze în
apartamente degradându-le locuinŃele.
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17

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

Proiect finalizat
“Modificare acoperiş la bl. C4 şi C1” (PI 2841)
Localizare: Oraşul Motru, JudeŃul Gorj
Agent de execuŃie : Grupul din comunitatea minieră a asociaŃiei nr. 10 Motru din bl.
C4 si C1
Obiective: Modificarea terasei în şarpantă S = 1.992 mp
FinanŃare:

Grant
79.876,41 dolari SUA

ContribuŃie Locală
9.136 dolar SUA

Beneficiari:
DirecŃi
292
IndirecŃi
---Nr. de apartamente 120

ActivităŃi principale:
Blocul C4 este amplasat în intravilanul municipiului Motru pe strada IndependenŃei
nr. 2 iar blocul C1 pe strada Garoafelor la nr. 1. SuprafaŃa construită este de 1.784 mp, cu un
regim de înălŃime P+4E.
Acoperişul era de tip terasă cu învelitoare din 3B+2CA400. HidroizolaŃia blocului
era degradată pe întreaga suprafaŃă. Fenomenul de infiltrare al apelor pluviale prin terasă,
din cauza hidroizolaŃiei de proasta calitate, în structura blocului s-a agravat punând în
pericol elementele structurale de rezistenŃă, alterând finisajele interioare şi exterioare,
mărind coeficientul de umiditate din spaŃiul de locuit şi care duce la îmbătrânirea prematură
a corpurilor de clădire.
Scopul proiectului a fost realizarea unui acoperis tip şarpantă de lemn cu o înclinaŃie
de cca 35-50 cm şi o înalŃime la coamă care atinge 3,00 m. Învelitoare este de Ńiglă.
Structura şarpantei de bloc a fost realizată din tălpi, popi, cosoroabe şi căpriori din
lemn de brad, ancorată cu piese metalice în planşeul existent peste etajul IV după
îndepartarea punctuală a hidroizolaŃiei şi termoizolaŃiei sub tălpi. Învelitoarea a fost
realizată din Ńiglă aşezată pe şipci de brad de 50x40 mm grosime. Toate elementele de lemn
au fost ignifugate şi antiseptizate.
S-au montat jgheaburi şi burlane din tablă zincată pe toata lungimea de streaşină.

De asemenea, în localitatea Albeni a fost reabilitat un centru comunitar iar în localitatea Roşia
de Amaradia a fost reabilitat prin asfaltare drumul DC29 pe o lungime de 0,85 Km.
Beneficiarii direcŃi ai celor două proiecte însumează un număr de aproximativ 3.200 de
locuitori care se bucură acum de schimbarea condiŃiilor de viaŃă.
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JudeŃul HARGHITA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

4 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

1,63 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

254 mii USD

Procent din total finanŃare:

1,34 %

Proiecte finalizate

4 proiecte

Unul din cele 4 proiecte finanŃate în judeŃul Harghita a fost implementat în oraşul Bălan şi a
avut ca obiectiv reabilitarea acoperişului la câteva blocuri de locuinŃe care a însumat o
suprafaŃă de 2.156mp.

Un alt proiect finanŃat tot în oraşul Bălan a constat în amenajarea şi dotarea unui club public de
artă pentru peste 45 de copii:
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JudeŃul HUNEDOARA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

41 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

16,73 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

3.539 mii USD

Procent din total finanŃare:

18,65 %

Proiecte finalizate

36 proiecte

21 de proiecte din cele 36 finalizate până în prezent au avut ca obiectiv reabilitarea
acoperişurilor la blocurile de locuinŃe în oraşele Petrila, Petroşani şi Uricani, însumând un total
de 44.973 mp de acoperiş construit.

„Blocul nostru – casa
noastră” - Uricani

Reabilitare drum comunal
pietruit 19A – satul Ormindea,
comuna BăiŃa
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Prin 9 proiecte finalizate s-a obŃinut reabilitarea drumului de acces în cătunul Martineşti din
satul Iscroni, comuna Aninoasa, drumul de acces în satul Ruda, comuna Ghelari, drumul din
Trestia şi Ormindea comuna BăiŃa, drumul comunal Barza-Ruda-Brad şi cele de acces în satele
Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag din Uricani. Toate acestea au însumat aproximativ 16 Km de
drum reabilitat. Unde a fost necesar s-au efectuat lucrări de regularizare a pârâurilor pe o
lungime totală de 700 m. Printr-un proiect a fost introdusă canalizarea pe strada Cocoşului, pe
o lungime de 840 m.
Toate proiectele finalizate au îmbunătăŃit viaŃa a aproximativ 9.000 de locuitori din localităŃile
mai sus menŃionate.
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JudeŃul MARAMUREŞ
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

34 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

13,88 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

2.552 mii USD

Procent din total finanŃare:

13,45 %

Proiecte finalizate

31 proiecte

În judeŃul Maramureş au fost finalizate 24 proiecte de mică infrastructură şi 7 proiecte de
activităŃi generatoare de venit. Beneficiarii proiectelor finalizate, din cele două categorii,
însumează peste 39.000 de persoane (31.564 beneficiari ai proiectelor de mică infrastructură şi
7.974 beneficiari ai proiectelor generatoare de venit).
Proiectele de mică infrastructură au rezolvat o parte din problemele cu care se confruntă
locuitorii din această zonă: reabilitarea a 38,22 Km de drum prin pietruire, realizarea de
trotuare pe o lungime de 2.668 ml, extinderea reŃelelor de alimentare cu apă potabilă cu 16 Km,
lucrări de drenare şi captare izvoare şi ape pluviale, regularizarea de maluri pe o distanŃă de
170 m, realizarea a 550 m de canalizare ş.a.

Refacere structuri rutiere străzile Pârâului şi Coşbuc
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Proiect finalizat
“Drenare izvoare şi ape pluviale Valea Polenilor”(PI2858)
Localizare: Comuna Moisei, judeŃul Maramureş
Agent de execuŃie : Grupul din comunitatea miniera Moisei/Valea Polenilor
Obiective: Realizarea unui canal de drenaj L = 550 ml
FinanŃare:

Grant
87.284,70 dolari SUA

ContribuŃie Locală
60.800 dolari SUA

Beneficiari:
DirecŃi
214
IndirecŃi
9.031
Nr. de gospodării 3.188
ActivităŃi principale:
Calea de acces în comunitatea Valea Polenilor este singura modalitate de a ajunge în
comunitate, având în vedere forma de vale, unde de o parte şi de alta sunt amplasate locuinŃele.
Totodată se realizează legătura cu catunul izolat Ihoasa. ExistenŃa unor izvoare care se
infiltrează în calea de acces (drum) din comunitate precum şi apele pluviale care au cădere
către calea de acces, datorită configuraŃiei terenului au condus la adâncirea drumului, fapt care
îl facea impracticabil în perioada cu ploi şi iarna cand drumul era acoperit cu un strat mare de
zăpadă.
SoluŃia găsită de proiect constă în:
- executarea unei pâlnii de preluare (în zona uliŃei Dumitrul Moşului), cu 2 trepte de
rupere şi un bazin de decantare B1, cu dimensiunea de 1,5 x 2,5 m având baza sub nivelul
canalului de drenare, cu o diferenŃă de 0,5 m. Prin această pâlnie se realizează preluarea apelor
provenite din izvoare şi precipitaŃii şi totodată decantarea aluviunilor antrenate de apele
pluviale.
- executarea unui canal de drenare cu profil trapezoidal din beton armat cu sectiunea S
= 2,10 mp. Acest canal este amplasat de-a lungul căii de acces în comunitate şi a fost acoperit
cu dale de beton armat. La intersectia cu Valea Cimitirului în peretele drept al canalului s-au
amplasat 5 tuburi PVC cu rol în preluarea apelor de infiltraŃie şi colectarea lor în canalul
principal. Totodată s-a execuatat un bazin de decantare B2 cu dimensiunile de 2 x 1,3 x 0,5 m,
sub cota canalului, cu rol de bazin de decantare.
- în aval de zona de subtraversare DN18 s-a executat un al treilea bazin de decantare
B3 cu dimensiunile de 2 x 1,3 x 0,5 m.
Pe toată lungimea lui, canalul a fost acoperit cu dale de beton după care părŃile laterale din
calea de acces au fost pietruite.
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Din cele 31 de proiecte finanŃate în judeŃul Maramureş, 7 proiecte au fost proiecte de activităŃi
generatoare de venit care au avut ca obiective: Centru mobil de închiriere ATV, înfiiŃarea a
două pensiuni în Borşa, înfiinŃarea unei păstrăvării şi a unei pescării în Borşa şi TăuŃii
Măgherăuş cât şi a unei ciupercării în Borşa.
Prin imaginile de mai jos exemplificăm câteva tipuri de proiecte:

Centru mobil de închiriere ATV din Borşa

Pescăria Cascada din Borşa
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Pensiunea Carmen din Borşa

Prin cele 7 proiecte de activităŃi generatoare de venit au fost create 32 de noi locuri de muncă.
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JudeŃul MEHEDINłI
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

1 proiect

Procent din total proiecte finanŃate:

0,41 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

34 mii USD

Procent din total finanŃare:

0,18 %

Proiecte finalizate

1 proiect

În oraşul Baia de Aramă a fost finanŃat un Centrul social multifuncŃional implementat de
AsociaŃia EquiLibre România:
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JudeŃul PRAHOVA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

1 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

0,41 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

26 mii USD

Procent din total finanŃare:

0,13 %

Proiect finalizat

1 proiect

În localitatea Ceptura a fost realizat un centru de zi pentru copii şi un centru de consiliere şi
informarea pentru persoanele defavorizate. Proiectul a fost implementat de FundaŃia Oamenilor
de StiinŃă Prahova şi are aproximativ 270 de benficiari:

Centrul Socio-Educativ Ceptura
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JudeŃul SĂLAJ
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

14 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

5,71 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

953 mii USD

Procent din total finanŃare:

5,02 %

Proiecte finalizate

14 proiecte

Din cele 3 proiecte de activităŃi generatoare de venit finanŃate în judeŃul Sălaj, unul a reuşit să-şi
valorifice produsele la export. Este vorba de proiectul care a avut ca obiectiv înfiinŃarea unei
secŃii de murături şi conserve din legume şi fructe din localitatea Bobota.
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Proiect finalizat
Proiectul “SecŃie de murături şi conserve din legume şi fructe”
Localitatea Bobota, judetul Sălaj

Valoare grant: 40.000 dolari SUA

Proiectul “SecŃie de murături şi conserve din legume şi fructe” din localitatea Bobota, judeŃul
Sălaj este un proiect de succes implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială prin
Schema de Dezvoltare Socială a ComunităŃilor Miniere.
SecŃia de murături şi conserve din legume şi fructe a fost înfiinŃată în anul 2007 şi este dotată
cu utilaje si echipamente care au certificat de calitate, conforme cu cerintele europene.
SpaŃiul de productie în suprafată de aproximativ 350 m (sală de fabricaŃie, sală de maturare,
sală de ambalare şi sală de depozitare), îndeplineşte cerintele sanitar-veterinare în vigoare şi
are toate utilităŃile necesare funcŃionării. De asemenea, există şi un spaŃiu de depozitare a
murăturilor şi conservelor, a materiilor prime, precum şi grupuri sanitare şi vestiare pentru
salariaŃi.
SecŃia oferă produse de murături şi conserve într-o gamă de 25 de sortimente, ca de exemplu:
varză pentru sarmale, ardei umplut cu varză, gogonele, conopidă, castraveŃi, varză feliată,
gogoşari, murături asortate, salată asortată, salată asortată Top, salată asortată Top +, salată
iute, ceapă, ciuperci etc.
ProducŃia se valorifică atât în Ńară, pe pieŃele din Zalău, Simleu Silvaniei din judeŃul Sălaj,
Cluj, Mioveni judeŃul Argeş, ConstanŃa, dar şi în străinatate, în localităŃi din Italia şi Spania,
unde lucrează şi trăiesc români.
Această investiŃie îşi aduce contribuŃia la regenerarea socio-economică a zonei, la creşterea
veniturilor la bugetul local, la creşterea veniturilor unor localnici datorită creării a noi locuri de
muncă şi permite valorificarea legumelor şi fructelor disponibile pe plan local, zona fiind
propice cultivării legumelor si fructelor.

Prin cele 3 proiecte de activităŃi generatoare de venit au fost create 18 locuri de muncă iar peste
2.400 de persoane beneficiază de serviciile şi produsele oferite de asociaŃiile nou create.
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Proiect finalizat
“Pietruire drum comunal satul Stupini” (PI3012)
Localizare: Comuna Hida, Sat Stupini, Judet Sălaj
Agent de execuŃie : Grupul din comunitatea minieră Stupini
Obiective: Pietruire drum comunal L = 3.355 ml
FinanŃare:
Grant
96.929,41 dolari SUA
Beneficiari:
DirecŃi
285
IndirecŃi
670
Nr. de gospodării
184

ContribuŃie Locală
10.220,00 dolari SUA

ActivităŃi principale:
Sectoarele de drum care au făcut obiectul acestui proiect se află pe raza comunei Hida, în
intravilanul satului Stupini. Drumurile erau circulabile având o structură rutieră alcatuită dintrun strat de pământ de tipul argilei grase prăfoase cu urme de pietruiri locale cu agregate de
balastieră.
Sistemul rutier propus şi executat prin proiect are următoarea structură:
- strat de balast 25 cm
- piatră spartă compactată şi împănată 10 cm
- acostamente din balast 15 cm
Partea carosabilă a drumurilor este de 4,0 m, cu acostamente de 0,5 m lăŃime.
Pentru colectarea şi îndepărtarea apelor pluviale s-au executat şanturi trapezoidale nepereate.
Au fost prevăzute podeŃe tubulare Dn 400 prevăzute cu camere de cădere din beton. Au fost
realizate şi rigole pereate cu o lungime de 32 ml.
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JudeŃul SUCEAVA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

14 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

5,71 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

1.175 mii USD

Procent din total finanŃare:

6,19 %

Proiecte finalizate

14 proiecte

Din cele 14 proiecte finanŃate în judeŃul Suceava, 13 au fost de mică infrastructură. Prin
implementarea acestor proiecte au fost realizate: modificarea acoperişurilor la 21 de blocuri din
oraşul Broşteni printr-o suprafaŃă construită de 6.839 mp, alimentarea cu apă potabilă a
gospodăriilor prin 11 Km reŃea distribuŃie a apei, reabilitarea a 10 km de drum prin pietruire în
satele Darmoxa şi HoldiŃa din Broşteni, satul Şaru Bucovinei din comuna Şaru Dornei şi satul
Botuş din comuna Fundu Moldovei şi reabilitarea căminului cultural din satul Colacu din
comuna Fundu Moldovei.

Căminul cultural din satul Colacu
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Un proiect a avut ca obiectiv dezvoltarea serviciilor sociale în localitatea Ostra. A fost finanŃată
înfiinŃarea unui centru de zi pentru copii, Centru Educativ "ABA-DEL-TIN", împlementat de
AsociaŃia ABA-DEL-TIN din Suceava.

Centru Educativ "ABA-DEL-TIN"

Centru Educativ "ABA-DEL-TIN"
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JudeŃul TULCEA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

2 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

0,81 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

181 mii USD

Procent din total finanŃare:

0,95 %

Proiect finalizat

2 proiecte

Ambele proiecte finanŃate au fost pe raza comunei Stejaru şi au avut ca obiective realizarea
unui pod şi calibrarea albiei pârâului şi reabilitarea reŃelei de canalizare şi euprare din satul
Mina Altân Tepe.
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Proiect finalizat
“Pod în comuna Stejaru” (PI3044)
Localizare: Comuna Stejaru, Sat Stejaru, JudeŃul Tulcea
Agent de executie : Grupul din comunitatea miniera Stejaru
Obiective: Realizarea unui pod L= 8 m, l = 6,40 m
FinanŃare:

Grant
89.958,83 dolari SUA

Contributie Locala
41.662,26 dolari SUA

Beneficiari:
DirecŃi
IndirecŃi
Nr. de gospodării

410
----241

ActivităŃi principale:
Podul propus prin proiect este amplasat în localitatea Stejaru, pe o ulită a satului peste pârăul
Stejarul. Pe acest amplasament exista un podet insuficient din punct de vedere hidraulic.
Podul care a fost executat are o deschidere de 8 m, iar suprastructura este alcatuită din grinzi cu
corzi aderente, culee masive şi fundaŃii din beton armat. LăŃimea podului este de 4 m partea
carosabila la care se adaugă două trotuare de câte 1 m fiecare.
Tablierul podului a fost alcătuit din grinzi prefabricate cu corzi aderente cu lungimea de 8 m.
Pentru asigurarea conlucrării lor transversale s-a executat o suprabetonare la partea superioară.
Racordarea dintre tersamantele drumului şi cele ale albiei s-a realizat prin intermediul
sferturilor de con pereate. Pereul se sprijina pe un pinten de beton simplu.
Rampele de acces la pod au lăŃimea de 7 m (5,50 m parte carosabilă) şi 2 acostamente de câte
75 cm.
Sistemul rutier pe rampe este alcătuit din:
- 7 cm nisip
- 30 cm balast
- 10 cm macadam ordinar
S-a realizat şi o recalibrare a albiei prin amenajarea acesteia pe o lăŃime a talvegului de 2 m şi
pante de 1:2. Taluzele au fost inierbate.
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JudeŃul VÂLCEA
Număr proiecte finanŃate în judeŃ:

5 proiecte

Procent din total proiecte finanŃate:

2,04 %

Volum finanŃare pe judeŃ:

457 mii USD

Procent din total finanŃare:

2,41 %

Proiecte finalizate

5 proiecte

Două proiecte dintre cele 5 finanŃate în judeŃul Vâlcea sunt în curs de implementare iar 3
proiecte au fost finalizate, ele având ca obiective reparaŃia podului peste râul OlteŃ în satul
Bodeşti, comuna Alunu, (pod cu o lungime de 16m şi cu o platformă de 5m), reabilitarea
drumurilor comunale pe o lungime de peste 5 Km, construcŃia unei punŃi pietonale cu o
lungime de 41 de metri, în satul Ocracu, comuna Alunu. Toate aceste proiecte au îmbunătăŃit
viaŃa a peste 2.300 de locuitori din judeŃ.

TOTAL PROIECTE FINANłATE PE SDSCM II:
245 proiecte
TOTAL FONDURI ALOCATE:
18.973 mii USD
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