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FIŞĂ DE PREZENTARE 
ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA-ASISTENTA MEDICALA SI SOCIALA 

 
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 126134 

Titlul: Reabilitarea, extinderea și dotarea clădirii din mun. Miercurea Ciuc pentru înființarea 
unui centru de zi pentru vârstnici și a unei unități de îngrijire la domiciliu 
Solicitant – ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA-ASISTENTA MEDICALA SI SOCIALA 
Localizare proiect Imobilul propus pentru reabilitare si extindere în cadrul proiectului este amplasata în 
municipiul Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mare, nr. 138 ( fosta str. Szek, nr. 155), nr. cadastral 64343.  
Durata de implementare: 53 luni, respectiv între data 10.09.2016 și data 31.01.2021, aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului este: Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane 
vârstnice în municipiul Miercurea Ciuc prin realizarea unui centru social care asigura 2 servicii sociale 
(centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu) pentru personae vârstnice 
 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Reabilitarea si extinderea unei cladiri existente pentru asigurarea condițiilor necesare funcționarii unui 
Centru de zi pentru vârstnici si a unei Unitati de Îngrijire la Domiciliu 
2. Dotarea cladiri (dupa reabilitare si extindere) cu echipamentele necesare funcționarii unui Centru de zi 
pentru vârstnici si a unei Unitați de Îngrijire la Domiciliu 
3. Dezvoltarea resursei umane a solicitantului prin implicarea în activitațile proiectului a unui numar de 4 
persoane, care au calitatea de angajat sau voluntar. Aceste 4 persoane fac parte din grupuri 
defavorizate: persoane vârstrnice sau persoane cu dizabilitați. 
4. Cresterea cu 10 % a numarului de persoane vârstnice care beneficieaza de servicii sociale acordate în 
Centrul de Zi, asigurate de solicitant. 
5. Cresterea cu 10 % a numarului de persoane vârstnice care beneficieaza de servicii sociale -servicii de 
îngrijire la domiciliu, acordate de solicitant. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
- persoanele vârstnice (65 ani si peste) din municipiul Miercurea Ciuc (în cazul serviciilor asigurate în 
Centrul de Zi) 
- 4613 de persoane (conform datelor din recensamântul din 2011) 
- persoanele cu dizabilitati din municipiul Miercurea Ciuc si din localitațile învecinate: - vor fi implicate în 
activitațile proiectului 4 persoane virstnice / cu dizabilitati, astfel acest grup va beneficia de 4 locuri de 
munca pastrate -- persoanele vârstnice (65 ani si peste) din municipiul Miercurea Ciuc (în cazul serviciilor 
asigurate în Centrul de Zi) 
- 4613 de persoane (conform datelor din recensamântul din 2011) si din localitațile acoperite cu servicii 
de îngrijire la domiciliu de CIMAS Miercurea Ciuc 
- 12816 persoane (conform datelor din recensamântul din 2011) Aceste persoane vor beneficia / pot 
beneficia de proiect prin faptul ca vor avea la dispoziție un serviciu social îmbunatatit, care va contribui 
la îmbunatațirea condițiilor de viata. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  
- familiile persoanelor vârstnice baneficiare: acest grup poate / va beneficia de proiect prin faptul ca 
persoanele vârstnice din aceste familii vor avea la dispoziție servicii socilale moderne - autoritatile 
publice locale din municipiul Miercurea Ciuc si din localitatile învecinate, care au obligatia de a asigura 
servicii sociale pentru persoanele din localitatile lor, conform legii nr. 17 / 2000, art. 8 si 12. 
- angajații solicitantului care îsi desfasoara activitatea în cadrul centrului de zi (2 persoane) si în cadrul 
serviciului de îngrijire la domiciliu (36 persoane), care vor avea locuri de munca mai sigure si serviciile 
prestate de aceste persoane vor fi asigurate în condiții îmbunatatite. 
 
Descrierea investiției:  
Prin acest proiect, solicitantul doreste realizarea unui centru social pentru prestarea a 2 tipuri de servicii sociale pentru personae 
vârstnice: servicii sociale asigurate în Centre de Zi si servicii sociale de Îngrijire la Domiciliu. Pentru aceasta se propune 
reabilitarea si extinderea unei cladiri existente, situate în municipiul Miercurea Ciuc, str. Cîmpul Mare, nr.138 ( fosta str. Szek, nr. 
155). De asemenea pentru a asigura prestarea unor servicii sociale de calitate, în cadrul proiectului este propusa dotarea 
centrului (cu cele 2 tipuri de servicii sociale) cu echipamentele si obiectele de inventar necesare. Lucrari de construcții proiectate: 
Corpul cladirii existente este propus spre pastrare, în proiect fiind propuse numai intervenții de reparații si reabilitari, modificari 
structurale, extinderea acestuia, amenajarea unor grupuri sanitare pentru public si personal, centrala termica, înființarea unei 
unitați de îngrijire la domiciliu. Se va reabilita anvelopa cladirii existente, se va interveni la aspectul exterior al cladirii. La 
construcțiile noi, sub pereții de rezistența se prevad fundații continue din beton simplu clasa C12/15 XC1 cu elevație de beton 
armat clasa betonului C20/25 XC1. Într-e corpul de cladire existent si cel nou se prevede rost de tasare. Structurile de rezistența 
noi vor fi realizate din zidarie de caramida de 30, 25 cm grosime la pereți exteriori si interiori. 
Zidariile noi vor fi solidarizate cu centuri si stâlpisori din beton armat, formând un cadru rigid, clasa betonului este de C20/25. 
Desfacerea si refacerea pardoselii la parter, din beton clasa C20/25, armat cu plasa sudata STNB/(STPB) 5/100x 5/100. Materialul 
lemnos va fi tratat antiseptic si ignifug. În toate spațiile este prevazuta instalație de iluminat si prize conform necesitaților 
funcționale. Prin prezenta se stabilesc soluțiile tehnice si condițiile de realizare ale instalațiilor electrice interioare de la blocul de 
masura (BMPT) pâna la ultimul punct de consum. Coloana electrica se vor realiza cu cablu electric cu întârziere la acțiunea 
focului, protejate în tub si montat aparent sau îngropat. În cladire s-au prevazut puncte de consum de apa în spațiile: grupuri 
sanitare, dusuri vestiare. Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece prin intermediul unei rețele 
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ramificate alcatuita din țevi din PP-R(SDR 11, PN 10). Este prevazuta instalarea unui sistem fotovoltaic de producere a energiei 
electrice, cu contorizare bidirectionala. Astfel energia electrica produsa si neconsumata va fi compensata în perioadele când 
consumul este mai mare. Prepararea apei calde pentru consum menajer, necesara consumatorilor aferenți, se va realiza prin 
intermediul centralei termice cu combustibil gazos P=50kW cu preparare apa calda menajera prin intemediul unui boiler de 300 
litri si prin intermediul unui sistem de panouri solare. Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va realiza prin 
conducte de canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere din PP (îmbinate prin mufe cu garnitura de 
cauciuc). Sursa de energie termica va fi constituita dintr-un cazan pentru arderea combustibiluilui gazos, cu condensație, având 
puterea termica de 50kW si evacuare prin tiraj forțat a gazelor de ardere. Cazanul va asigura agentul termic pentru încalzire cu 
radiatoare a imobilului si prepararea apei calde menajere prin intermediul unui boiler de 300 litri. Pentru asigurarea siguranței 
imobilului a fost prevazut un sistem de detecție si semnalizare automata de incendiu format din detectoare de fum, 
declansatoare manuale, centrala de incendiu, dispozitive de avertizare sonora.  
 

Centru de zi pentru vârstnici, unitate de îngrijire la domiciliu • Suprafata construita existent la sol : Ace = 98,00 mp • Suprafața 
desfasurata existent la sol : Ade = 98,00 mp • Suprafata construita propusa la sol : Acp= 347,50mp • Suprafața desfasurata 
propusa : Adp = 347,50mp • Suprafața utila desfasurata propusa : Aup = 265,87 mp • Înaltimea la streasina : H = 3,15 m fața de 
cota ±0,00 • Înaltimea maxima : Hmax = 7,16 m fața de cota ±0,00 • Cota terenului amenajat : C.T.A. = - 0,30m • Suprafața 
terenului: St = 3.426,00 mp • Procentul de ocupare a terenului existent: P.O.T.e = 13,78% • Coeficientul de utilizare a terenului 
existent: C.U.T.e = 0,138 • Procentul de ocupare a terenului propus: P.O.T.p = 21,06 % • Coeficientul de utilizare a terenului 
propus: C.U.T.p = 0,211 Centru de zi pentru vârstnici Su=217,79mp Unitate de îngrijire la domiciliu Su=45,32mp SUPRAFATA 
UTILA TOTALA: 263,11 mp.  
 

La cererea beneficiarului, cladirea se va realiza cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati. Cladirea va fi termoizolata cu 
vata minerala bazaltica. La alegerea materialelor si a soluțiilor constructive si de asigurare a utilitaților s-a pus un accent 
deosebit pe utilizarea unor materiale prietenoase cu mediul, reciclabile, utilizarea surselor de energie regenerabile, 
proiectarea ferestrelor astfel ca sa fie asigurata lumina naturala pentru o perioada cât mai lunga, folosirea de instalații 
sanitare care determina consumuri reduse de apa. La proiectarea cladirii s-a avut în vedere faptul ca dupa finalizarea 
construcției beneficiarul va demara activitatea de obtinere a certificarii de ISO 14001. Proiectul a fost realizat astfel cat în 
masura în care functiunile specifice unui centru social permit acest lucru, sa fie respectate primcipiile BMS: astfel asigurarea 
energiei electrice este realizata din sursa regenerabila (panouri fotovoltaice) si este prevazut cu un contor inteligent, 
bidirectional, astfel daca consumul este mai redus decât cantitatea produsa, aceasta va fi compensata în perioade cu 
producție scazuta. Sistemul de producere a apei calde menajere este astfel proiectat ca prioritate are producerea cu energia 
solara si numai daca este necesar intra in functiune producerea clasica. Cladirea va dispune si de un sistem inteligent de 
detectare si stingere a focului. Aceste elemente asigura aplicarea BMS in cladire. 

 
Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă 

Valoare 
totala 

contributie 
publica 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 
 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv 
TVA 

2.199.797,89 2.192.657,89 2.148.804,73 1.504.163,32 644.641,41 43.853,16 7.140 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.148.804,73 lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 461.116,90 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv:  
1 euro= 4.66 lei). 
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