
                                                                                                                                                                                                       
  
 

Comunicat de presă – Prelungire perioada de implementare proiect 

 

 

Comuna Budila anunță prelungirea perioadei de implementare a proiectului"Crearea 
și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale" cod SMIS 2014+:122607, dezvoltat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în 
parteneriat cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, pana in data de 11 iulie 
2023. 

Obiectivul principal al Proiectului este consolidarea capacitatii administratiei publice 
locale de a initia, coordona si implementa masurile de prevenire si combatere a situatiilor de 
marginalizare si excludere sociala. 

Prin Hotararea Consiliului Local Budila nr. 34/18.10.2019 s-a aprobat Protocolul de 
Colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila cu cu 
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
(MS), MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea colaborării 
interinstituționale necesare în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT COMUNA BUDILA, în 
cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat 
de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, Ministerul 
Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – Partener 2. 

In anul 2020 a fost angajat un asistent social in cadrul Serviciului Public de Asistenta 
Sociala al Primariei Comunei Budila, care asistă persoanele aflate în nevoie și a comunității, 
implicându-se în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor, în 
cadrul  echipei comunitare integrate, pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea 
resurselor şi crearea unui proces sustenabil de ieşire din starea de sărăcie şi integrare socială 
şi economică si asigură managementul de caz în cadrul serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei.  

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale asigura plata unei subventii lunare, din 
bugetul proiectului care acopera suma cuvenita salariului pentru 6 ore/zi, iar UAT Budila 
asigura suma cuvenita salariului pentru o norma de 2 ore/zi. 

 

  



                                                                                                                                                                                                       
  
 

           In anul 2021, s-a angajat un asistent medical comunitar care faciliteaza accesul 
populaţiei, în special al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul 
comunităţilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu 
serviciile sociale și serviciile educaționale.  

Ministerul Sanatatii asigura plata unei subventii lunare, din bugetul proiectului care 
acopera suma cuvenita salariului cu norma intreaga pentru acest post. 

 
Pentru mai multe informații legate de proiect, ne puteți contacta la datele de mai jos:  

Tel: 0268518153; Fax: 0268518153 Email: primariabudila@yahoo.com 

Persoana de contact: Secretar general, Benia Alexandra Aveluța 

 

 


