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Proiect „SISTEM Băbeni – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, 
Educație si Muncă în Băbeni” 

 
 

Primăria Orașului Băbeni, este beneficiar al proiectului "SISTEM Băbeni  – 
Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni", 
POCU/138/4/1/114677, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 - 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.1 - Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, 
prin implementarea de măsuri integrate. 

 
In cadrul proiectului, in cursul lunii iulie 2018, s-au implementatat 

urmatoarele activități: 
 

- S-a demarat activitatea de identificare a angajatorilor locali / județeni, în 
vederea întocmirii unei baze de date din care sa reiasă necesarul de forță de 
muncă pe diverse meserii. Au avut loc întalnirii cu reprezentanții 
angajatorilor, în scopul identificării nevoilor de forță de muncă in funcție de 
domeniul de activitate al fiecăruia. 

- Totodata, pentru susținerea dezvoltării furnizării de servicii socio-medicale, 
au fost angajați doi medici în vederea constatării stării de sănătate a 
comunității, culegând date cu scopul adoptării unor strategii locale. 

- În vederea conștientizării comunității, cu privire la înființarea serviciilor 
medicale, au fost distribuite materiale informative, pliante și flayere, care 
constau in prevenția bolilor contagioase și cu potențial epidemiologic (cum 
ar fi hepatita), prevenția bolilor cronice (cum ar fi diabetul, hipertensiunea 
arterială), precum și metode și exemple de viață sănătoasă / igienă, pentru 
persoanele ce suferă sau trăiesc în gospodărie, cu persoane ce suferă de 
acest tip de afecțiuni. Deasemenea, au fost diseminate informații despre 
planificarea familială, educația sexuală și bolile cu transmitere sexuală. 



 

- În vederea informării comunității, au fost amplasate un banner, două roll-
up-uri și două plăcuțe de identitate vizuală. 

 
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 - 2020 
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