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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
 

        Programul Operațional Regional 2014-2020 
 
 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de investiții 8.1 - 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 112958 
 
Titlul: „Reabilitare, modernizare, extindere si echipare cladire "CASA SENIORILOR" (pentru servicii 
sociale fara cazare destinate grupului vulnerabil persoane vârstnice)” 
Solicitant – UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc 
Localizare proiect – Locul de implementare a proiectului este județul Harghita, municipiul Odorheiu 
Secuiesc, str. Orbán Balázs, nr. 100.  
 
Durata de implementare:  59 luni, respectiv între data data 01.07.2016 și data 31.05.2021, 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:  
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea serviciilor sociale prin încurajarea si facilitarea 
accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale creând un model de asistență comunitara adaptat 
nevoilor persoanelor vârstnice si îmbunatatirea calitatii vietii prin mentinerea autonomiei persoanei 
si prevenirea marginalizarii si excluderii sociale prin înființarea unui centru de zi pentru vârstnici în 
cladirea existenta, situata în municipiul Odorheiu Secuiesc, strada Orbán Balázs nr.100. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Îmbunatatirea infrastructurii sociale prin extinderea, reabilitarea cladirii, prin îmbunataþirea 
rezistentei, stabilitatii, durabilitatii imobilului si cresterea eficienþei energetice. 
2. Echiparea cu infrastructura speciala serviciilor sociale destinate vârstnicilor. 
3. Elaborarea regulamentului de funcþionare, stabilirea structurii organizatorice si modul de 
administrare a resurselor financiare (Managementul si organizarea Centrului). 
4. Informarea grupului tinta cu privire la drepturile si modul de a beneficia de aceste servicii. 
5. Diminuarea sentimentului de inutilitate, de marginalizare si excluziune sociala a grupului tinta. 
6. Promovarea în rândul tinerilor a adevaratelor valori sociale pentru si în folosul vârstnicilor. 
7. Asigurarea dotarilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilitati. 
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8. Crearea unui mediu favorabil în vederea promovarii voluntariatului în rândul persoanelor 
vârstnice (abordarea provocarilor demografice). 
9. Asigurarea serviciilor de consiliere pentru motivarea persoanelor vârstnice de a-si îmbunataþii 
abilitaþile. 
10.Promovarea învațarii pe tot parcursul vieții în rândul persoanelor vârstnice (utilizarea tehnologiei 
moderne). 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
Beneficiari (vârstnici) de infrastructura sociala de zi: Persoane 150.00                         
reabilitata/modernizata/extinsa/ dotata:  femei – 90, barbati - 60 

 
Beneficiarii direcți a proiectului vor fi persoanele vârstnice din Odorheiu Secuiesc din toate 
categoriile sociale. Persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani (în 
conformitate cu art. 6 lit b1 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale). 
 
Astfel beneficiari direcți vor fi si persoanele voluntare care, desi aflate lapensie, si-au pastrat 
vitalitatea si doresc sa desfasoare aceeasi viața activa pe care o desfasurau înainte de a parasi 
activitatea profesionala zilnica. Proiectul prevede implicarea persoanelor vârstnici voluntari. La 
început vor fi implicate sase persoane vârstnice pe baza Contractelor de voluntariat anexate. 
Numarul persoanelor voluntare poate fi marit în funcție de intensitatea activitaților. 
 
Beneficiarii indirecți sunt cetațenii din Odorheiu Secuiesc si din localitațile microregiunii 
municipiului, din care provin persoanele asistate, respectiv familiile si rudele acestora. Înființarea 
unui centru de zi odata cu derularea activitaților sociale stabilite a fi desfasurate la nivelul centrului 
vor avea efecte pozitive asupra atitudinii tinerilor si a comunitații în general . 
 
 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
                           din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

2,200,428.60 2,150,427.32 1,827,863.22 1,827,863.22 43,008.55 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2,107,418.77 lei    
(98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 466,532.09 Euro, 1 euro = 4,5172  RON 
(cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului). 
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