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FIŞA DE PREZENTARE - UAT Oraș Zlatna    
     

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 
APELUL DE PROIECTE P.O.R.2017/8/8.1/8.3/A/1 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: cod SMIS 115317 
Titlul: Amenajare clădire centre sociale fără cazare pentru persoane vârstnice, oraș Zlatna 

Solicitant – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Zlatna 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Oraș Zlatna, Str. Calea Moților, Nr. 12, Jud. Alba. 

 

Durata de implementare: 45 luni, respectiv între data 01.02.2017 și data 31.10.2020, 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 pe raza orașului Zlatna, prin reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii în vederea înființării de noi centre sociale. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și Înființarea unei unități de îngrijire la 
domiciliu, în termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare 
2. Implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător, prin folosirea unor materiale 
incombustibile pentru anvelopare, în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare 
3. Utilizarea eficientă a resurselor, prin implementarea unui sistem de management al clădirii, în 
termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare 
4. Creșterea calității serviciilor sociale oferite la nivelul orașului Zlatna, prin licențierea serviciilor 
sociale prestate, respectiv centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, în termen de 6 luni de la 
finalizarea implementării proiectului 
5. Facilitarea accesului la ocupare, prin angajarea în cadrul centrului social a unei persoane 
vârstnice, în termen de maxim 6 luni de la finalizarea implementării proiectului 
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6. Facilitarea accesului, prin adaptarea infrastructurii la operarea de către persoane cu dizabilități, în 
termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, 
7. Dotarea unității de îngrijire la domiciliu prin achiziționarea unui autoturism, în termen de 24 de 
luni de la semnarea contractului de finanțare 
8. Crearea a 4 noi locuri de munca, în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de 
finanțare. 
 
Descrierea investiției 
Proiectul are ca scop amenajarea de centru social, respectiv centru de zi fără cazare și unitate de 
îngrijire la domiciliu, în vederea prestării de servicii sociale, adresate grupului țintă - persoanele 
vârstnice. Prezenta investiție vizează realizarea unor lucrări în vederea amenajării, modernizării și 
extinderii clădirii fostei primării a orașului Zlatna. Prin realizarea investiției se urmărește 
îmbunătățirea accesului la servicii sociale de bază pentru populația orașului Zlatna și crearea unui 
cadru adecvat pentru derularea activităților socio-medicale, de recreere și petrecere a timpului liber 
pentru membrii grupului țintă. 
Derularea investiției va presupune realizarea următoarelor lucrări: 
 reabilitarea clădirii fostei primării; 
 refacerea tuturor branșamentelor la utilitățile edilitare stradale, precum și a instalațiilor 
interioare, încălzire centrală termică pe gaz; 
 utilizarea de resurse de energie regenerabilă, prin montarea unui sistem de panouri fotovoltaice 
și a unui sistem de panouri solare; 
 implementarea unui sistem de management al clădirii (BMS); 
 lucrări de reabilitare termică a anvelopei, a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de 
consum; 
 refacerea împrejmuirilor, amenajări în incintă și mutarea accesului principal; 
 dotarea cu un autoturism pentru a asigura servicii de îngrijire la domiciliu; 
 dotarea cu echipamente și dotări specifice activităților întreprinse; 
 adaptarea infrastructurii în vederea utilizării de către persoane cu dizabilități. 
Clădirea reabilitată va avea următoarele funcțiuni: 
 zona medicală: cabinet medical, sală recuperare și cabinet consiliere/psihologic; 
 zonă de recreere: bibliotecă cu sală depozitare, sală de lectură și o sală multifuncțională; 
 zonă de servit masa: depozit, oficiu alimentar, sală de servit masa; 
 spații anexe: grupuri sanitare special dimensionate pentru persoanele cu cărucioare, grup sanitar 
și vestiar pentru personal, holuri; 
 coridoare, oficiu curățenie. 
În cadrul centrului de zi, vor fi prestate o serie de servicii specifice precum: consiliere psihosocială și 
informare, consiliere juridică, terapii de recuperare și relaxare, organizare și implicare în activități 
comunitare și culturale, asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru 
realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor, alte activități, dupa caz: linie telefonică 
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de urgență, orientare vocațională, acțiuni caritabile: acordare de alimente, ajutoare materiale și 
financiare, terapii de relaxare, activități culturale, activități administrative, etc.  
În ceea ce privește unitatea de îngrijire la domiciliu, se are în vedere prestarea următoarelor tipuri de 
servicii: ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, consiliere familială, integrare 
socială și participare, informare, evaluare, îngrijire personală, terapii de recuperare, îngrijiri medicale, 
activități de adaptare la mediul ambiant.  
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/ dotată  - 
valoare țintă – 40 persoane, din care 25 femei si 15 bărbați  
 
Indicatori suplimentari de realizare: 

 Număr de centre sociale fără componentă rezidențială a căror infrastructură a fost construcție 
reabilitată/modernizată/extinsă/dotată  - 2.00 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 Persoanele vârstnice care se împart în două categorii: persoane vârstnice cu dizabilități și 
persoane vârstnice fără dizabilități 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 

 aparținătorii beneficiarilor direcți 

 comunitatea locală prin creșterea gradului de ocupare, urmare a crearii de noi posturi 

 serviciul de asistență socială, în cadrul căruia se va înființa compartimentul în vederea gestionării 
centrului de zi, respectiv unitatea de îngrijire la domiciliu. 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare 
totală a 

proiectului 
(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

                           din care: 

FEDR 
Buget 

național 
Contribuție 
beneficiar 

2.811.395,63 2.770.834,48 2.355.209,33 360.208,40 55.416,75 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.715.417,73 lei   
(98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 601.128,52 Euro, 1 euro = 4,5172  RON 
(cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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