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“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/”Lucrând împreună pentru o 
Europă verde, competitivă și incluzivă” 

INVITAȚIE 

ACTIVITATE DE INFORMARE 

-lansare proiect- 

 Promotorul de proiect UAT Comuna Teliu vă invită la activitatea de informare cu 

privire la lansarea proiectului „Îmbunătățirea condițiilor sociale din Comuna Teliu 

prin construirea și reabilitarea podurilor și punților din localitate”,, acțiune ce va 

avea loc joi 09.06.2022, începând cu ora 11.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Teliu. 

 În cadrul acțiunii vor fi prezentate principalele obiective, acțiuni și activități care au 
ca scop îmbunătățirea situației persoanelor aflate în comunițățile marginalizate din 
comuna Teliu, județul Brașov, prin demararea primei etape de realizare a documentație 
necesare pentru construirea și reabilitarea podurilor și punților din localitate. 

 

Scopul vizat de proiectul propus consta in dezideratul de a imbunatati conditiile de 
viata din intreaga comunitate prin investitii in infrastructura rutiera de poduri si punti aflata 
in comunitatile marginalizate din comuna Teliu, astfel, scopul final al proiectului este acela 
de a micsora distanta fizica intre comunitatile marginalizate si restul comunitatii. 

 

Prin construirea si reabilitarea podurilor si puntilor din localitate se va asigura 
accesibilitatea peste raul Teliu in toate anotimpurile si se va imbunatati accesul locuitorilor 
la educatie, servicii medicale si oportunitati de angajare. Astfel, masura vizata prin proiect, 
de construire si realibilitare a podurilor si puntilor va imbunatati conectivitatea dintre 
comunitatea marginalizata si restul comunitatii respectand principiului desegregarii. 

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoarea de 39.376 € oferit de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, 
Schema de granturi mici “Acces la finanțare”, Operator de Program Fondul Român de 
Dezvoltare Socială. 
 Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni începând cu 15.05.2022. 
  

Vă așteptăm cu interes! 
 

POPA RAZVAN 
Coordonator proiect 

 
Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la datele de mai jos: 
Tel: 0268518316; Fax: 0268518487 
Email: primariateliu@yahoo.com  
 
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, 

video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 
Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusive a autorului 
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