
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de 

Acțiune Locală Confluente Moldave  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale ale
fundatiei Yana pentru copiii din comuna Nicolae
Balcescu prin dotarea bucatariei centrului de zi
Casa Yana

Denumirea 
proiectului

• Scopul proiectului il constituie cresterea gradului de
incluziune sociala a copiilor din comuna Nicolae
Balcescu, cu o atentie speciala indreptata asupra
celor care se confrunta cu situatii de risc. Proiectul
vizeaza copiii inclusi in activitatile celor trei centre
de zi ale Fundatiei Yana de pe teritoriul GAL-ului
Confluente Moldave: Casa Yana (din sat Nicolae
Balcescu), Casa Heidi (sat Valea Seaca) si Casa Peter
(sat Galbeni). Proiectul propune dezvoltarea
infrastructurii furnizorului acreditat de servicii
sociale prin achizitia de echipamente de bucatarie.
Astfel, Fundatia Yana nu va mai fi nevoita sa apeleze
la alte societati pentru livrarea mesei in regim de
catering, reducand costurile prepararii si crescand
calitatea hranei copiilor.

Descrierea 
proiectului 

•1. Dezvoltarea infrastructurii sociale a centrului
de activitati a Fundatiei Yana din sat Nicolae
Balcescu, jud. Bacau, prin achizitia de
echipamente noi si performante, pentru
asigurarea unei mese calde beneficiarilor
activitatilor socio-educationale.

•2. Cresterea incluziunii sociale a copiilor din
comuna Nicolae Balcescu, ce provin din medii
defavorizate si traiesc in situatii de risc.

Obiective

•Achizitionarea urmatoarelor echipamente:
echipamente si dotari utilizate in procesul de
receptie a alimentelor, echipamente si dotari
pentru depozitare, pentru prepararea carnii,
pentru prepararea legumelor, echipamente si
dotari pentru oua, bucatarie calda, echipamente
si dotari pentru spalare si transport.

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Nicolae Balcescu

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

art.5

Domeniul de intervenție 6B 
- investitii in infrastructura 

sociala pentru grupuri 
vulnerabile

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

63.901,38 euro

Valoarea contribuției 
private

742 euro

Perioada de implementare a 
proiectului

26.09.2019-01.03.2021

Beneficiarul proiectului 
Fundatia Yana - You are not 

alone- Charitable 
Foundation

Date de contact:

Fundatia Yana, Com. Nicolae 
Balcescu, Jud Bacau


