
           

               

 

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 

PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI NERAMBURSABILE 

 

  PARTENERIATUL ÎNTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

MUNICIPIUL SALONTA ȘI ASOCIAȚIA CARITAS CATOLICA este beneficiar al proiectului 

REABILITARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE ZI BĂTRÂNII COMUNITĂȚII 

SALONTA, cod SMIS 115240, finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în 

infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 

inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 

accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale. 

 

1. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea și amenajarea unui spațiu fără componentă 

rezidențială pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri 

și în condițiile recomandate de legislația în vigoare. 

Scopul proiectului este schimbarea destinației unei clădiri în centru de zi pentru persoane vârstnice 

precum și reabilitarea acesteia în vederea creșterii gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul 

municipiului Salonta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor care provin din categoria 

grupurilor vulnerabile cu vârstă de 65 de ani și peste. 

 

2. Obiectivele specifice ale proiectului 

 

1. Reabilitarea și modernizarea unei clădiri fără componentă rezidențială în termen de 35 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare în vederea schimbării destinației în centru de zi pentru persoane 

vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu. 

2. Asigurarea accesibilității și mobilității persoanelor vârstnice și cu dizabilități de peste 65 de ani în cadrul 

centrului de zi și unității de îngrijire la domiciliu printr-o dotare corespunzătorare și achiziționarea unei 

mașini de transport adaptată persoanelor cu nevoi speciale în termen de 35 de luni de la semnarea 

contractului de finanțare. 

 

 



           

               

 

 

3. Rezultatele proiectului 

 

1. O clădire fără componentă rezidențială reabilitată și modernizată în termen de 35 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare în vederea schimbării destinației acesteia în centru de zi și 

unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice de peste 65 de ani. 

2. Centru de zi și unitatea de îngrijire la domiciliu dotate corespunzător în vederea asigurării 

accesibilității și mobilității persoanelor vârstnice cu dizabilități în termen de 35 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare 

 

 

4. Data de începere a proiectului: 03.04.2017 

5. Perioada de implementare a proiectului: 08.05.2019 – 31.03.2022 

6. Valoarea totală a proiectului este de: 3.344.575,52 lei, respectiv 2.685.357,56 lei contribuția 

UE, 413.447,90 lei contribuția națională și 182.539,29 lei reprezentând cheltuieli 

neeligibile. 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-

2020, http://www.inforegio.ro/ro/ și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.  
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