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FIŞĂ DE PREZENTARE  
  ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ 

        
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 115302 
Titlul: Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare 
pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, 
recompartimentări interioare 
Solicitant – ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ    
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Municipiul Târnăveni, Str. Victoriei, Nr. 12, Jud. Mureş. 
 

Durata de implementare: 51 luni, respectiv între data 19.06.2017 și data 31.08.2021, 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 îl reprezintă reabilitarea unui imobil şi schimbarea destinaţiei din casă în 
centru de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane vârstnice, amenajarea unei cantine sociale şi a unui 
centru pentru servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu. Scopul proiectului este de a contribui la creşterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale pentru „persoanele vârstnice (grupul vulnerabil vizat de acest apel de 
proiecte) din Municipiul Târnăveni. Prin urmare, obiectivul general al proiectului va contribui în  mod direct la 
îndeplinirea obiectivului specific (8.3) al Priorităţii de Investiţii 8.1,„Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale” pentru „persoanele vârstnice”.  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1.Schimbarea de destinaţie, extinderea şi reabilitarea unui imobil, pentru amenajarea unui centru de zi, a unei 
cantine sociale, dar şi a unui centru pentru servicii de îngrijire la domiciliu, în termen de 33 de luni de la data 
semnării Contractului de finanţare. 
2.Creşterea numărului de centre sociale fără componentă rezidenţială reabilitate/ extinse/ modernizate/ 
dotate din Municipiul Târnăveni cu unu, în termen de 33 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
3.Dotarea cu 1 autovehicul destinat unităţii de îngrijire la domiciliu, adaptat scopului pentru care va fi 
achiziţionat în conformitate cu specificaţiile standardelor de servicii sociale pe care trebuie să le îndeplinească 
unitatea, în termen de 33 de luni de la data semnării Contractului de finanţare. 
4.Respectarea principiilor egalităţii de şanse, de gen, de tratament şi al nediscriminării, prin asigurarea măsurilor 
obligatorii prevăzute de legislaţie şi a unor măsuri suplimentare, pe parcursul celor 33 de luni de implementare. 
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5.Îndeplinirea măsurilor obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului, prin realizarea şi 
publicarea/ amplasarea a 2 comunicate/ anunţuri de presă la demararea şi finalizarea implementării, unui afiş/ 
panou temporar şi a unei plăci permanente şi a unor autocolante/ plăcuţe pe dotările achiziţionate, în termen 
de 33 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  

 Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/ dotată  - valoare țintă 
– 195 persoane, din care 155 femei si 40 bărbați  
Indicatori suplimentari de realizare 

 Număr de centre sociale fără componentă rezidențială a căror infrastructură a fost reabilitată/  
modernizată/ extinsă/ dotată – 3 
 

Descrierea investiției 
În cadrul proiectului de față se propune schimbarea de destinație a unei clădiri cu suprafața construită la sol de 230 mp, 
reabilitarea, extinderea, etajarea, realizarea de recompartimentări interioare și dotarea acesteia, cu scopul de a o 
transforma în centru social fără componentă rezidențială pentru persoane vârstnice.  
Prin intermediul investiției se urmărește asigurarea unui centru de zi de asistență și recuperare, a unei cantine sociale, 
precum și a unei unități de îngrijire și de asistență la domiciliu. Așadar, prin intermediul investiției propuse vor fi 
achiziționate toate echipamentele/ dotările necesare pentru fiecare dintre cele trei servicii sociale, inclusiv un autovehicul 
care se va utilliza pentru unitatea de îngrijire și asistență la domiciliu. În plus, se va realiza un site pentru centrul social care 
va îngloba toate cele trei servicii sociale, astfel încât să poată fi accesibil și pentru persoanele cu dizabilități. 
Conform documentației tehnico-economice, amplasamentul este branșat la toate utilitățile, respectiv la rețeaua de 
electricitate stradală, la rețeaua de gaz stradală, la rețeaua de apă și canal stradale. 
Principalele lucrări din cadrul proiectului sunt următoarele: 
Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii proiectate:  
 realizarea anvelopării clădirii cu termosistem vată minerală bazaltică  
 izolarea termică a soclului și a elevațiilor demisolului parțial cu polistiren 
 izolarea termică a plăcii pe sol cu polistiren 
 izolarea plăcii BA peste etaj cu saltele vată minerală 
 izolarea termică a fațadei - parte vitrată prin înlocuirea tâmplăriilor existente cu tâmplărie PVC înfoliat nuc (ignifugat) cu geam 
tip termopan, tâmplărie dotată cu grile de ventilație pentru aerisirea controlată a spațiilor interioare și evitarea condensului 
Măsuri de creștere a eficienței energetice a sistemului de încălzire/ producere apă caldă, îmbunătățire microclimat: 
 înlocuirea instalațiilor de încălzire existente cu sistem modern, dotat cu CT independent (în demisol parțial), cu încălzirea 
demisolului cu radiatoare, și a spațiilor destinate persoanelor asistate, din parte și etaj, cu sistem încălzire în pardoseală, 
sistem care are în componentă 7 casete de distribuție cu automatizări aferente reglării valorii temperaturii ambientale. 
 realizarea unui sistem solar automatizat, pentru producere aport agent termic (energie verde), inclusiv sistem 
pompare si automatizare 
 realizarea unui sistem climă tip VRV, pentru îmbunatățirea microclimatului interior pe perioada verii, inclusiv sisteme 
CTA și automatizări aferente 
 realizarea a două sisteme ventilare, unul pentru bucătărie cu rol exhaustare și altul pentru spațiile comune, inclusiv 
CTA-uri aferente și sistem automatizare 
Măsuri de reabilitare/ modernizare instalație electrică: 
 proiectarea și realizarea unei instalații electrice noi, cu iluminat ambiental interior economic cu surse LED pentru o 
eficiență cât mai ridicată a iluminatului 
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 realizarea sistem iluminat de securitate, compus din rețea iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de 
securitate continuare lucru 
 realizarea unui sistem de protecție împotriva tensiunilor accidentale (priza de pamânt) și protecția împotriva 
trăsnetului (dispozitiv de amorsare cu PDA) 
Măsuri de protecție/ securitate incendiu: 
 folosire materiale ignifuge 
 folosire material învelitoare clasă reactivă la foc A1 - țiglă ceramică 
 uși rezistente la foc 
 materiale electrice cu emisii reduse de gaze toxice si fum 
 instalație de protecție împotriva tensiunilor accidentale 
 instalație de protecție împotriva trăsnetului 
 instalație iluminat de securitate pentru evacuare și pentru continuarea lucrului 
 realizarea instalației IDSAI - instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendii 
Lucrări de modernizare cu asigurarea accesului în cladire a persoanelor cu dizabilități locomotorii: 
 realizare acces pentru persoane cu handicap 
 dotare clădire cu grup sanitar echipat și dimensionat pentru persoane cu dizabilități 
 dotare clădire cu lift - asigurare acces la etaj a persoanelor cu dizabilități 
Măsuri de supraveghere/ securitate intruziune: 
 realizare sistem de supraveghere video 
 realizare sistem antiefracție 
 sistem de management al clădirii – BMS. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 

 Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj 

 Persoanele vârstnice din Municipiul Târnăveni 

 Familiile persoanelor vârstnice 

 Persoanele vârstnice în calitate de voluntari 
 Angajaţii Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj 
 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 

 Comunitatea locală 

 Autoritatea publică locală sau alte instituţii publice 
 

Bugetul proiectului: 

Valoare totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
                           din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

4.728.520,33 4.277.268,46 3.562.964,58 628.758,45 85.545,43 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 4.191.723,03 lei   (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 927.747,19 Euro, 1 euro = 4,5172  RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului). 
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