ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală „Asociația Podișul de Nord al Bârladului„
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Dotarea centrului multifuncțional (cămin
cultural și centru de zi de socializare și
petrecere a timpului liber) din sat Bîra,
comuna Bîra, județul Neamț
• Prin acest proiect, comuna

Perioada de programare
2014-2020
Descrierea
proiectului
Beneficiarul proiectului:
Comuna Bîra, județul Neamț

Bîra, a dorit imbunătățirea condițiilor
de viață ale locuitorilor din satul Bîra, dar si satele care fac parte
din componența ei.
• Modernizarea căminului cultural, s-a facut cu dotări specifice unui
cămin cultural, incluzând activitățile de petrecere a timpului liber;
• Dotările sunt impartite pe categorii de nevoi, precum
• a) De cultura - unde se vor organiza proiecții de film; spectacole
unde se vor utiliza mobilierul și aparatura specifică; de asemenea,
costumele populare se vor folosi la sărbătorile de ziua comunei și
pentru sărbătorile legate de datini și obiceiuri din zonă;
• b) De socializare -Se vor oferi servicii de petrecere a timpului liber
prin punerea la dispoziție de table de sah, echipamente de biliard.
Pentru ocazii speciale se vor folosi și echipamente de proiecție și
sonorizare.

Localizarea proiectului: sat
Bîra, comuna Bîra,
județul Neamț
Domeniul de intervenție
DI: 6B) Reducerea gradului
de sărăcie în mediul rural

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20,
alin.1 lit. b),d),e),f) si g)
Valoarea finanțării
nerambursabile
24.194,27 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 25.10.201816.07.2020
Date de contact: Petraru
Dănuț, tel. 0233765502,
email: primaria@bira.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• Creșterea numărului de locuitori care beneficiază de servicii
îmbunătățite, cu atât mai mult cu cât discutăm de
beneficiari direcți tineri;
• Creșterea confortului și implicit creșterea nivelului de trai;
• Scăderea gradului de săracie a populației din mediul rural;
• Egalitatea de șanse la condițiile de viață;
• Diminuarea migrării populației din mediul rural spre mediul
urban, in special al tinerilor din teritoriu GAL;
• Obținerea unei dezvoltări a teritoriului GAL "Podișul de
Nord al Bârladului" echilibrate, beneficiind de sevicii
îmbunătățite.

• Prin finalizarea proiectului, în comuna Bîra, s-au obținut
următoarele:
• S-au îmbunătățit condițiile și imaginea comunei Bîra, în
sensul creșterii standardului de viața al locuitorilor
comunei;
• S-a redus gradul de sărăcie prin culturalizare și socializare,
conducând astfel la prosperitatea comunei;
• S-a imbunătățit manifestările culturale din comuna Bîra,
totodată si in teritoriu "Gal Podișul de Nord al Bârladului";
• S-a îmbunătățit procesul de perfecționare a
managementului public și de continuare a reformei în
administrația publică din teritoriul GAL .
• Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și de a asigura
intensificarea și diversificarea formelor de consultare publică,
în vederea identificării problemelor comunității, prioritizării
acestora și formulării de recomandări pentru intervenție rămân
coordonatele necesare ale unui management public eficient,
performant, transparent și realizat la standarde europene
• Autoritățile administrației publice locale din teritoriul GAL au
constientizat ca accesarea fondurilor europene disponibile in
planul de finantare al SDL antrenează nu numai resurse
financiare, materiale și umane, ci și un necesar și evident
proces de perfecționare a managementului public teritoriul
GAL
• O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor
pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate.

