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Joi, 24 martie 2022, președintele Consiliului Județean Bacău a participat la o întâlnire 

la sediul CJ Bacău cu reprezentanții UNICEF, DSP, DGASPC, Primăria Corbasca, Primăria 

Colonești și UAT-urile arondate. Intalnirea are loc în cadrul proiectului ”Asigurarea 

incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai 

vulnerabili din România” - Cod PN30020 finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

2014-2021, Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. 

Prin acest proiect, copiii provenind din mediile defavorizate și familiile lor vor 

beneficia în cadrul Centrelor Comunitare Integrate de servicii medicale specializate, servicii 

sociale, educaționale, consiliere și asistență în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și a 

reducerii oricăror diferențe și forme de excluziune și marginalizare socială. 

Intâlnirea are ca scop prezentarea Centrelor Comunitare Integrate Colonești și 

Corbasca, a serviciilor de care pot beneficia locuitorii din comunele arondate cât și 

identificarea modalităților concrete de colaborare și implicare a autorităților locale, 

medicilor de familie, asistenților sociali și ai reprezentanților instituțiilor de educație în 

derularea cu succes a acestui proiect. 

În mesajul adresat participanților la acest eveniment, președintele Consiliului 

Județean Bacău a evidențiat eforturile care au fost întreprinse până acum de către UNICEF 

în parteneriat cu CJ Bacău, DSP; DGASPC, UAT Colonești și UAT Corbasca pentru crearea 

acestor centre comunitare pilot care vor contribui în mod decisiv la dezvoltarea 

comunităților locale și la reducerea decalajelor între sat și oraș. Totodată, președintele 

Consiliului județean Bacău,  Valentin Ivancea, a solicitat tuturor celor prezenți, 

reprezentanți ai comunelor limitrofe arondate celor două centre și ai instituțiilor de educație, 

medicilor de familie, să se implice activ în operaționalizarea acestor centre comunitare prin 

informarea cetățenilor din comunităților cu privire la existența acestor centre, serviciile și 

avantajele oferite beneficiarilor si familiilor acestora. 

„Personal, cred că prin implicarea Dvs și lucrul în echipă, la sfârșitul perioadei de 

implementare a proiectului, vom putea prezenta un model de viabil de funcționare al 

Centrelor Comunitare Integrate și un cadru eficient de colaborare și sprijin între autoritățile 

locale, modele care vor putea fi multiplicate la nivel național așa cum s- a întâmplat și în 

cazul altor inițiative pilot dezvoltate de UNiCEF în județul Bacău. (Pachetul Minim de 

Servicii).”  

 

 
Întocmit, 

Coordonator județean coordonare programatică 

Ramona Florea 
 


