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Demararea proiectului „Bunicii Comunității Salonta”, cod SMIS 126712, finanțat prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Prioritatea de investiții 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 

specifice în vederea integării socio-profesionale 

 

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Salonta, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația 

Caritas Catolica Oradea, în calitate de partener, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cod 

SMIS 126712, cu titlul: „BUNICII COMUNITĂȚII SALONTA”. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă abordarea integrată a persoanelor vârstnice, inclusiv a 

persoanelor cu dizabilități, prin organizarea unor activități diverse menite să susțină creșterea numărului de 

persoane care au depășit situația de vulnerabilitate, în urma participării la serviciile sociale oferite în cadrul 

centrului de zi, dar și prin serviciul socio-medical de unitate de îngrijire la domiciliu.  

Proiectul de față, "Bunicii Comunității Salonta", are ca scop atingerea obiectivului specific al priorității de 

investiție, mai exact, reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 

servicii sociale și medicale persoanelor vârstnice vulnerabile din Municipiul Salonta, precum îngrijire la 

domiciliu și centru de zi. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:   

1. Creșterea numărului persoanelor vârstnice aflate în situații de dependență și/ sau excluziune socială, care 

beneficiază de servicii sociale integrate de tip centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu la nivelul 

Municipiul Salonta cu un număr minim de 165 de persoane, în termen de maxim 36 de luni de la semnarea 

contractului de finanțare. 

2. Furnizarea de servicii sociale de tip centru de zi pentru un număr de minim 115 persoane vârstnice aflate în 

situații de dependență și/sau excluziune socială, în termen de 36 de luni de la semnarea contractului de 

finanțare. 

3. Furnizarea de servicii socio-medicale de tip unitate de îngrijire la domiciliu, pentru un număr de minim 50 de 

persoane vârstnice, aflate în situații de dependență și sau risc de excluziune socială, în termen de 36 de luni de 

la semnarea contractului de finanțare. 

4. Furnizarea unor cursuri de formare profesională, pentru 6 persoane care fac parte din grupul țintă reprezentat 

de personalul autorității publice și al autorității private (3 de la lider, 3 de la partener) în termen de 36 de luni de 

la semnarea contractului de finanțare 

5. Furnizarea de servicii de consiliere, informare și suport pentru familiile sau persoanele în a căror grijă se află 

persoanele vârstnice aflate în situații de dependență și/sau excluziune socială pentru a conștientiza importanța 

promovării conceptului de îmbătrânire activă și răspunderea adecvată la nevoile acestora pentru un număr 

minim de 10 persoane în termen de 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare 

6. Organizarea unei campanii de sensibilizare a comunității în scopul determinării unei schimbări culturale 

privind nevoile persoanelor vârstnice și a nediscriminării privind criteriile de vârstă în termen de 36 de luni de 

la semnarea contractului de finanțare. 



 

Rezultatele așteptate sunt: 

1. Număr crescut cu minim 165 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/ sau excluziune socială, 

care beneficiază de servicii sociale integrate de tip centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu la nivelul 

Municipiul Salonta, în termen de maxim 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare 

2. Servicii sociale de tip centru de zi furnizate pentru un număr minim de 115 de persoane vârstnice aflate în 

situații de dependență și/sau excluziune socială, în termen de 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare 

3. Servicii socio-medicale de tip unitate de îngrijire la domiciliu furnizate unui număr de minim 50 persoane 

vâstnice, aflate în situații de dependență și sau risc de excluziune socială, în termen de 36 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare. 

4. Cursuri de formare profesională furnizate pentru 6 persoane care fac parte din grupul țintă reprezentat de 

personalul autorității publice și al autorității private (3 de la lider, 3 de la partener) în termen de 36 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare 

5. Servicii de consiliere, informare și suport pentru familiile sau persoanele în a căror grijă se află persoanele 

vârstnice aflate în situații de dependență și/sau excluziune socială pentru a conștientiza importanța promovării 

conceptului de îmbătrânire activă și răspunderea adecvată la nevoile acestora furnizate unui număr de minim 10 

persoane în termen de 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare 

6. O campanie de sensibilizare a comunității în scopul determinării unei schimbări culturale privind nevoile 

persoanelor vârstnice și a nediscriminării privind criteriile de vârstă realizată în termen de 36 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare. 

 

Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 01.10.2019, iar data de finalizare 

este 30.09.2022. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.765.306,00 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 

2.765.306,00 lei din care valoarea totală nerambursabilă 2.729.933,69 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 

fiind de 35,372.31 lei. 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro 


