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Proiect finanțat din Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei  
Obiectivul specific 4.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate 
Proiect: EUROCOMUNA – Dezvoltare comunitară prin măsuri integrate în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița  

Contract proiect: POCU20/4/2/102548Comunicat de presă 

Comunicat de presă

 
Comuna Valea Ciorii, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 18.08.2017 -20.08.2020, 

în parteneriat cu Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile, 

Școala Gimnazială Valea Ciorii, INTRATEST S.A. și SERVEL S.R.L. proiectul EUROCOMUNA – Dezvoltare 

comunitară prin măsuri integrate în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, Contract proiect: 

POCU20/4/2/102548 finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020. Proiectul are o durată de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 23.223.905,59 

lei.  

 

Obiectivul general este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune 

sociala din comunitatea marginalizată non romă din Comuna Valea Ciorii, județul Ialomița prin măsuri 

integrate clasate în 3 mari componente: educație, ocupare, creșterea calității vieții. Rezultatul 

așteptat al proiectului este ca un numar de 655 de persoane din comunitatea marginalizată non romă 

din Comuna Valea Ciorii, județul Ialomița să iasă din situația de risc de sărăcie și excluziune socială. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. OS1 – Creșterea participării copiilor de 0-17 ani din GT (211copii) la cursurile școlare și reducerea 

abandonului școlar real la sub 1%, precum și ușurarea tranziției de la școala la piața muncii prin 

activități de informare și orientare profesionala pentru copiii din 

clasele V-VIII din GT (56 copii, 10-14 ani), corelarea educației formale cu educația din familie și cea 

non-formală. 

2. OS2 – Creșterea numarul de persoane apte de munca din GT aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitatea marginalizată care sunt sprijinite în găsirea unui loc de muncă, inclusiv prin 

desfășurarea unei activități independente. 

3. OS3 – Îmbunătățirea calității vieții pentru 655 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitatea marginalizată Valea Ciorii prin furnizarea a 11 servicii sociale / medicale / 

socio-medicale, îmbunatățirea condițiilor de locuit pentru 50 gospodării în care locuiesc GT și 

întocmirea actelor de proprietate pentru 12 gospodarii. 

4. OS4 – Animarea comunității marginalizate Comuna Valea Ciorii din județul Ialomița și creșterea 

implicării sociale în reducerea decalajelor dintre cele 655 de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială și ceilalți membri ai comunității. 
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