PROGRAMUL
EUROPA PENTRU CETĂŢENI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI VULCAN

PROIECTUL
“City for citizens, citizens for city” – Oraş
pentru cetăŃeni, cetăŃeni pentru oraş
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• SUNT 8 PARTENERI UE IMPLICAŢI ÎN PROIECT
Partenerii imlicaţi în proiectul City for citizens, citizens for city –
Oraş pentru cetăţeni, cetăţeni pentru oraş, sunt:
Slovak Governance Institute- Bratislava- Lider de proiect (P1)
The municipality of Prievidza – Slovacia – P2
The municipality of Siret – Romania – P3
The municipality of Vulcan – Romania- P4
Co- PLAN, Institute for Habitat Development- Albania –P5
The municipality of Kashar- Albania- P6
The municipality of Bratislava- Nove Mesto- Slovacia- P7
The Prague Mothers- NGO- Czech Republic- P8

• Partenerii implicaŃi în proiect în cadrul
evenimentelor organizate în localităŃile lor au
dezbătut: subiecte legate de voluntariat, au
participat la acŃiuni de voluntariat, de
implicarea activă a cetăŃenilor în viaŃa publică a
localităŃii lor, implicarea în procesul decizional,
în dezvoltarea locală, de ex. idei despre cum vor
cetăŃenii să arate parcul din oraşul lor (Oraşul
Siret), ONG-ul din Municipiul Praga încurajează
mersul pe jos şi toate beneficiile care rezultă,
pentru sănătate şi mediu, etc.

•Programul Europa pentru CetăŃeni
finanŃează proiecte informative, de
dezbatere publică, întruniri între
cetăŃeni, creare de punŃi de legătură între
autorităŃile locale şi cetăŃeni.
•Nu finanŃează proiecte de infrastructură,
de achiziŃionare de lucrări, investiŃii
•Pentru proiectele de infrastructură există
programele POR, POS CCE, POS Mediu,
POS Transport, etc.

Municipiul Vulcan a implementat 2 proiecte majore de
infrastructură în perioada de finanţare 2007-2013
în cadrul programului POR
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1. MODERNIZAREA SISTEMULUI
RUTIER CENTRAL AL
MUNICIPIULUI VULCAN – POR
2.1
- Valoarea totală a proiectului:
30.317.863lei - GRANT- finanţare
nerambursabilă 23.642.251lei.
În urma procedurilor de achiziţii
publice valoarea proiectului a fost
20.816.160 lei cu TVA.
Proiectul a primit premiul pentru
Management Modern în Administraţie
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2. MODERNIZAREA UNITĂŢILOR
DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN
MUNICIPIUL VULCAN: Şcoala
Generală nr.1, Şcoala Generală nr. 3,
Şcoala Generală nr. 4, Şcoala
Generală nr. 5, Şcoala Generală nr. 6
–POR 3.4
Valoare totală 17.887.038lei, din care
finanţare nerambursabilă
13.867.462lei.
În urma procedurilor de achiziţii
publice valoarea proiectului a fost
14.609.640 lei cu TVA.
Proiectul a primit Premiul de excelenţă
pentru cele mai valoroase proiecte de
accesare a fondurilor europene

2 proiecte pe care le are în lucru echipa din Primăria
Vulcan pe fonduri europene
• Faza de contractare:
- 1. Modernizarea
Colegiului Tehnic Mihai
Viteazu din Municipiul
Vulcan – POR 3.4
- Valoare 8,3 mil lei,
finanţare nerambursabilă
6,5 mil, contribuţie buget
local 135 mii lei, diferenţa
buget de stat.

• Faza de evaluare:
- 2. “Centrul Naţional de
Informare şi Promovare
Turistică - Vulcan” –
POR 5.3
- Valoare proiect 625 mii
lei, fonduri
nerambursabile 624,6 mii
lei, contribuţie buget local
0,400 mii lei.

Anul 2013 este Anul European al cetăţenilor
Anul 2011 a fost Anul European al voluntariatului
Principalele acţiuni ale proiectului nostru sunt:
• Perioada 25-26 octombrie 2013 întruniri cu cetăţenii, dezbateri pe tema
voluntariatului, pe tema proiectelor cu fonduri europene, legislaţia din
aceste domenii de interes
• Până în martie 2014 aşteptăm pe adresa de e-mail a primăriei
(primvulcan@yahoo.com) idei privind proiectele pe care cetăţenii le
doresc implementate în perioada 2014-2020 în localitate
• Luna decembrie o dedicăm acţiunilor de voluntariat, fiecare dintre noi
să nu lăsăm să treacă anul fără a face un bine semenului, împreună cu
partenerii Subfiliala Crucea Roşie Vulcan să ne implicăm în acţiuni de
strângere de pachete pentru copii şi alte acţiuni similare
• Martie 2014 conferinţa finală a proiectului, schimb de idei şi bune
practici între partenerii menţionaţi în proiect.

• Pentru informaţii cu privire la proiectele şi
finanţările nerambursabile puteţi contacta echipa
din primărie condusă de: ing. Nicolae Faradirector executiv şi echipa de implementare: ec.
Monica Munteanu- şef Birou Proiecte, ec. Cristina
Moise- inspector achiziţii publice, ing. Rodica
Mihu- inspector, jr. Eugen Nălboc-inspector
achiziţii publice şi ing. Cristian Popa- inspector.
• Informaţii şi dezbateri pe tema voluntariatului
(inclusiv Legea 195/2001 a voluntariatului
actualizată şi republicată) vor fi prezentate în
continuare de colegii şi partenerii noştri.

• Un citat pe care un voluntar l-a postat pe un
site şi pe care vreau să îl împărtăşesc cu voi:
• “Un om de succes este acela care poate
construi o fundaţie din cărămizile pe care alţii
le aruncă în el!"
MULŢUMIM!

