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FIŞĂ DE PREZENTARE – PARTENERIATUL DINTRE UAT COMUNA CIUGUD ŞI ASOCIAŢIA  A.S. 

2001 ALBA IULIA 
 

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   
 
Titlul: Schimb de destinație din clădire Primărie și Consiliul Local în centru de zi pentru persoane 
vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare 
Solicitant – PARTENERIATUL DINTRE UAT COMUNA CIUGUD ŞI ASOCIAŢIA  A.S. 2001 ALBA IULIA 

 
Localizare proiect: Imobilul propus pentru reabilitare si extindere în cadrul proiectului este amplasat 
în Comuna Ciugud, str. Simion Bran, nr.42, numar cadastral 76278-C1. 
 
Durata de implementare: 54 luni, respectiv între data 01.11.2018 și data 30.04.2023, 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 prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice (care au 
implinit varsta de 65 de ani) din comuna Ciugud, jud, Alba, dezvoltand infrastructura locala de servicii 
sociale fara componenta rezidentiala. Proiectul de fata are drept scop infiintarea unui centru social 
pentru a oferi varstnicilor de peste 65 de ani, din comuna Ciugud, servicii de asistenta sociala, inclusiv 
posibilitatea oferirii unei mese calde zilnice in sistem catering celor care vor fi selectati in acest scop. 
 
Prin activitatile centrului social se urmareste reintegrarea varstnicilor in viata sociala si culturala prin 
oferirea unor servicii / programe , ca de exemplu: activitati cultural-artistice, activitati de socializare si 
petrecere a timpului liber, gimnastica de intretinere fizica si altele, astfel mentinandu-i activi, 
preocupati si motivati de propria lor viata,inclusiv din punct de vedere medical. Mentionam ca 
acitivitatile de asistenta medicala se refera la activitati de genul - monitorizarea evolutiei starii 
generale de sanatate ( cantarire greutate, tensiune, urmarire semnale vitale etc.), monitorizarea 
aplicarii tratamentelor medicale prescrise de catre medici ( urmarirea moului in care persoanele 
varstnice isi urmeaza tratamentele prescrise), tinerea relatiei dintre persoana varstnica si medicul 
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curant sau de specialitate, acordarea de ajutor pentru ingrijirea corporala si igiena personala etc. 
Aceste servicii de asistenta medicala nu intra in categoria celor pentru care este necesara angajarea 
de personal medical de specialitate. 
 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Grupul tinta este reprezentat de persoane varstnice aflate în situatii de dependenta si/sau în risc de 
excluziune sociala din regiunea Centru, jud.Alba, COMUNA CIUGUD si de personalul selectat sa 
acorde servicii in cadrul proiectului pe perioada de operare – 9 persoane. 
Grupul tinta al proiectului vizeaza comunitatea varstnicilor din comuna Ciugud, respectiv persoanele 
care au varsta de 65 de ani si peste. 
 
 
Bugetul proiectului: 

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 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

2.863.526,08 2.641.652,23 2.641.652,23 1.849.156,56 70% 739.662,57 28% 52.833,10 2% 221.873,85 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 2.588.819,13 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 555.540,59 Euro (la cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului, respectiv :  1 euro= 4.66 lei). 
 
 
 

http://www.adrcentru.ro/

