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FIŞĂ DE PREZENTARE  
 Parteneriatul dintre  UAT Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România 

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 -  Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea 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 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: cod SMIS 116236 

Titlul: Respect pentru bunicii comunității aiudene 

Solicitant – Parteneriatul dintre UAT Municipiul AIUD şi Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România 
 

Localizare proiect Regiunea 7 Centru, Municipiul Aiud, județul Alba 
Locația 1: strada Simion Bărnuțiu, nr. 24, județul Alba 
Locația 2: Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România –strada Ion Creangă, nr. 3,  
Durata de implementare: 58 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.12.2021, aceasta cuprinzând, 
dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului:  
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice în municipiul 
Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de ingrijire la domiciliu și a unei cantine sociale. 
Obiectivele specifice al proiectului (până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului):  
1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice,  
2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace,  
3. Înființarea unei unități de ingrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice  
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/ dotată  - valoare țintă – 
650 persoane, din care 387 femei si 263 bărbați  
Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 491 de vârstnici  
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 

 familiile persoanelor vârstnice din localitate și locuitorii municipiului Aiud  

 întreg sistemul public al serviciilor sociale din România.  
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului (RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

3.692.022,75 3.619.111,45 3.048.254,29 498.474,52 72.382,64 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 3.586.181,49 lei   (98,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 793.894,78 Euro, 1 euro = 4,5172  RON (cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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