
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL 

COMUNITAR MOBIL „PLAI STRĂBUN” 
 

 

Denumirea 
proiectului 

În conformitate cu Fișa măsurii M6/6B și prevederile din Ghidul 
solicitantului aferent acestei măsuri, prin proiectul de față, 
Asociația Plai Străbun, își propune prestarea de servicii sociale 
comunitare pentru persoanele vârstice din teritoriul GAL prin 
înființarea și dotarea unui centru multifunctional comunitar 
mobil în teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului va fi asigurat prin implementarea 
obiectivelor specifice:  

 Înființarea și dotarea unui centru multifunctional comunitar mobil în 
teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI 

 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii în infrastructura 
sociala în teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea centrului multifuncțional comunitar cu 1 
autoutilitară, mobilier, echipamente IT, electrocasnice. Valoarea finanțării 
nerambursabile conform contract finantare C1920072S209313507290/02.03.2020  
este de 165.095,22 lei, din care s-a s-a decontat valoarea de 161.782,04 lei. 
Urmare a implementarii prezentului proiect de investitii rezulta 1 CENTRU 
MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR MOBIL fără componentă rezidențială a cărei 
infrastructură a fost creată si dotată, iar beneficiarii (varstnicii) de infrastructura sociala 
sunt in numar de 100. 
    

 
 
 
 

Rezultate 

Necesitatea implementarii proiectului s-a fundamentat în primul rând pe 
faptul potrivit căruia în prezent teritoriul GAL Cetatea Bucovinei se 
confruntă cu un decalaj major de competitivitate economică caracterizat de 
un echilibru demografic relativ, o acutizare a fenomenului de migrație către 
centre urbane si/sau alte tari, alături de grave dezechilibre în ocuparea 
forței de muncă.  

In al doilea rand se remarca probleme 

stringente privind cresterea numarului de persoane 

varstnice si inexistenta unei infrastructuri de ajutorare 

a acestora.fortei de munca.  

In al doilea rand se remarca probleme stringente 

privind cresterea numarului de persoane varstnice 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Pârteștii de Jos, 
Județul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.20 

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

165.095,22 lei 

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

02.03.2020 – 02.02.2022 

 

Beneficiarul proiectului 

Asociația PLAI STRĂBUN 

Date de contact: 
Telefon 0745 646 356 
BANC VIORICA LUMINIȚA  
luminita.andronic@gmail.co
m 


