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Municipiul Târn ăveni implementeaz ă proiectul  

„Retea de apa si retea de canal menajer pe strada R ândunelelor”  
 

 Consiliul Local al municipiului Târnăveni a demarat implementarea proiectului „Retea de apa si retea 
de canal menajer pe strada Rândunelelor - municipiul Târnăveni”. Parteneri in acest proiect sunt 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures si Asociatia Rromano – Tarnaveni. 

 Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea Europeana prin programul Phare 2006 – RO 2006/018-
147.01.01 „Accelerarea implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor” in 
domeniul Mica Infrastructura si Locuire si de  Guvernul Romaniei, cu suma de 77.670 euro. 

Obiectivul proiectului este imbunatatirea calitatii vietii membrilor comun itatii rome. 

Obiectivele specifice  ale proiectului sunt: 
• Racordarea locuintelor comunitatii rome din str. Rândunelelor la sistemul de apa potabila si 

canalizare in urma extinderii infrastructurii de apa-canal; 
• ÎmbunătăŃirea pregatirii profesionale a membrilor comunitatii rome si implicarea in procesul de 

construire a retelelor de apa-canal. 
 
Grupurile Ńint ă sunt: 
• Comunitatea roma din municipiul Tarnaveni; 
• AutorităŃile locale; 
• Operatorul regional apa-canal; 
• Firmele de constructii care pot beneficia de personal calificat in domeniul constructiilor. 
 

Rezultatele estimate ale proiectului  sunt:  
- Calificarea profesionala a min. 15 persoane din comunitatea roma ca lucratori in constructii; 
- Realizarea unei retele de apa potabila pe str. Rândunelelor de 264 m, inclusiv bransamentele pentru 

28 de locuinte si o cismea stradala; 
- Realizarea unei retele de canalizare menajera pe str. Rândunelelor de 250 m, inclusiv racordarea a 

28 de locuinte (84 persoane); 
- Angajarea a cel putin 10 persoane din comunitatea roma in executarea lucrarilor de construire a 

retelelor de apa-canal. 
 

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 10 luni, incepand cu data de 16 ianuarie 2009. 
 
Persoana de contact: ing. Matei Alexandru-Adrian, Primarul Municipiului Târnăveni, 
                                   Tel: 0265 / 446112, Fax: 0265 / 446312, e-mail: office@primariatarnaveni.ro 

 
 
 
Pentru eventuale informaŃii şi sesizări referitoare la proiectele PHARE, contactaŃi cfcu.phare@mfinante.ro.

  

 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 Ńări. 
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de 
ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând 
diversitatea culturală, toleranŃa şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să 
împărtăşească realizările şi valorile sale cu Ńările finantate de Proiect şi popoarele de 
dincolo de graniŃele ei. 
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