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FIŞĂ DE PREZENTARE –  
PARTENERIAT UAT ORAȘ CUGIR și SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

        
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 116908 

Titlul: „DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VARSTNICE DIN UAT CUGIR” 
Solicitant – PARTENERIAT UAT ORAȘ CUGIR și SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Localizare proiect – Locul de implementare a proiectului este județul Alba, oraș Cugir, cod poștal 515600, strada 
21 Decembrie 1989, numărul 161. 
 
Durata de implementare:  43 luni, respectiv între data 18.04.2017 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:  
Obiectivul general al prezentului proiect este creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Cresterea capacitatii Solicitantului de a oferi servicii sociale adresate persoanelor varstnice din municipiul Cugir, 
prin modernizarea, extinderea si dotarea corpului de cladire C1 cu destinatie cantina sociala, situat pe strada 21 
Decembrie 1989, nr. 161, in vederea prepararii hranei in conditii corespunzatoare pentru maximum 60 de beneficiari. 
2. Completarea pachetului de servicii de ingrijire la domiciliu pentru 50 de persoane varstnice din UAT Cugir, prin 
asigurarea infrastructurii necesare furnizarii de hrana calda la domiciliu si oferirea de dispozitive medicale 
beneficiarilor cu capacitate redusa de deplasare sau imobilizate la pat. 
3. OS3 Mentinerea capacitatii de integrare sociala si a unui nivel optim de autonomie functionala pentru un numar de 
20 de varstnici deplasabili din UAT Cugir, prin asigurarea infrastructurii necesare pentru prepararea si servirea 
mesei pentru acestia la sediul Cantinei Sociale. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
Beneficiari (vârstnici) de infrastructura sociala de zi               Persoane 70                         
reabilitata/modernizata/extinsa/ dotata:             femei - 41  /  barbati - 29 
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Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 70 de persoane cu varsta de peste 65 de ani, din UAT Cugir. 
 
Beneficiarii indirecți: 
• Personalul actual de ingrijire la domiciliu. Acesta este limitat si nu de putine ori programul alocat fiecarui ingrijit la 
domiciliu trebuie restrans pentru a acoperi cat mai multi beneficiari. Prepararea unei mese calde presupune un 
interval destul de lung de timp, ingrijitorului ramanandu-i putin timp pentru acoperirea altor nevoi ale beneficiarului. 
Prin extinderea cu acest serviciu se realizeaza un management eficient al timpului alocat altor activitati destinate 
acoperirii nevoilor beneficiarilor. 
• autoritatile publice locale implicate in proiect (UAT Cugir). Prin valorificarea componentei preventive a asistentei 
sociale a varstnicilor si prin prevenirea institutionalizarii se urmareste ca persoanele varstnice sa isi mentina statutul 
de membri activi, independenti, ai comunitatii din Cugir, pentru o perioada cat mai lunga de timp. Astfel, varstnicii din 
UAT Cugir au sansa de a-si continua existenta in mediul lor obisnuit de viata, neimpovarand sistemul de asistenta 
sociala rezidentiala. 
• locuitorii.orasului.  Prin angrenarea beneficiarilor Centrului in activitati de voluntariat. Este vorba despre activitati de 
ajutorare pe care pensionarii le pot practica fata de alti membri ai comunitatii: sunt de natura sa creasca coeziunea 
sociala in comunitate. 
 
Proiectul prevede implicarea persoanelor cu dizabilitati in calitate de angajati, in momentul de fata existand o 
persoana cu dizabilitati angajata pe perioada nedeterminata. 
Se intentioneaza, de asemenea, implicarea in calitate de voluntari a 2 varstnici din cadrul centrului de zi pentru 
persoane vârstnice, serviciu social organizat în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane 
Vârstnice din subordinea SPAS Cugir. Acestia vor acorda sprijin in cadrul activitații de livrare hrana la domiciliu, 
respectiv la sediul cantinei. 
 
Bugetul proiectului: 
 

Valoare totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 

                           din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

2,559,638.90 2,559,162.90 2,175,288.47 332,691.17 51,183.26 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2,507,979.64 lei    (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 555,206.69 Euro, 1 euro = 4,5172  RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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