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FIŞĂ DE PREZENTARE  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HARGHITA 

 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de Investiții 8.1 - Investițiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 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: Copii 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 130477 

Titlul: Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin 
dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de 
îngrijire a acestora în comunitate 

Solicitant – DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HARGHITA 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Orașul Cristuru Secuiesc.  
 

Durata de implementare: 41 luni, respectiv între data 01.04.2019 și data 31.08.2022, 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 al proiectului Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale a județului Harghita, prin construirea unui Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii de 
tip familial Curcubeu și casa de tip familial Witte pe un teren momentan nefolosit, și oferirea de mai multe tipuri 
de servicii pentru sprijinirea și dezvoltarea grupului țintă. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
 Îmbunătățirea condițiilor de viața pentru cei 24 de copii cu handicap sever, implicați în procesul de 
dezinstituționalizare prin dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate. 
 Realizarea a 2 case de tip familial și a unui centru de consiliere pentru copii 
 Dotarea centrului și a celor două case de tip familial. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Beneficiari de infrastructura de dezinstituționalizare construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată - 24 copii 
 Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată - 126 persoane 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 
 Grupul țintă a proiectului se constituie din 24 de copii cu dizabilități, în prezent locuitori ai Centrului de Plasament pentru 
copii cu handicap sever Cristuru-Secuiesc, care vor fi relocați din Centrul de Plasament pentru copii cu handicap sever în casele 
de tip familial, respectiv prin integrarea lor în activitățile centrului de consiliere și suport pentru familie și copil.  
 Din cadrul aceluiași grup țintă, fac parte și 126 de copii de la nivelul comunității, care vor beneficia de serviciile Centrului 
de consiliere. Centrul de consiliere, amenajat cu spații potrivite și asigurate separat pentru fiecare specialist, recuperarea 
beneficiarilor ar fi mult mai eficientă, fiind completată de activitățile realizate pentru a facilita relațiile interumane. 
 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copii separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în 
condițiile legii, a măsurii de plasament, respectiv tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în 
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condițiile legii, de protecție speciala, sau copii neînsoțiți de către părinți sau alt reprezentant legal, care solicita o 
forma de protecție în condițiile reglementarilor legale privind statutul si regimul refugiaților.  
 Totodată, beneficiarii direcți sunt și personalul angajat în cadrul Centrului de consiliere, respectiv ai caselor de tip 
familial, deoarece vor avea ocazia să profeseze într-un mediu modern, dotat cu echipamentele necesare, ceea ce contribuie 
la dezvoltarea lor profesională și socială. Implementarea proiectului presupune implicarea persoanelor cu dizabilități in 
calitate de angajați.  
 

Beneficiari indirecți ai proiectului: 
 Ca și beneficiar indirect, poate fi identificat societatea, mai ales societatea din județul Harghita. Centrul de 
consiliere și casele de tip familial contribuie la dezvoltarea și integrarea unor tineri în societate, și chiar evoluția 
acestora, ceea ce are efecte pozitive asupra societății în general. 
 Un alt beneficiar indirect este Guvernul, care va beneficia în urma experienței dobândite prin cadrul acestui proiect, 
si pe care poate sa implementeze si în alte zone a țarii, ceea ce va avea efecte pe termen lung, precum ca în viitor va 
sprijini mai puțini asistați sociali, deoarece tinerii integrați în societate vor fi integrați si pe piața muncii. 
 

Descrierea investiției: 
 Obiectul investiției constă în construirea a două clădiri cu suprafața utilă de 277,17 mp și suprafața construită de 
330,47mp fiecare, cu funcțiunea de case de tip familial și a unei clădiri cu suprafața utila de 447,43 mp și suprafața 
construită de 483,84 mp, cu funcțiunea de centru de consiliere și sprijin pentru copil și familie (centru de zi); 
racordarea la utilități a celor 3 clădiri și dotarea corespunzătoare a acestora. 
 Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul Centrului de zi sunt: evaluare psihologică, consiliere pentru copii și 
tineri, individuală și de grup, terapie educațională și ludoterapie, sprijin socio/psiho/educativ copiilor aflați în situații de risc, 
ludoterapie, luminoterapie, meloterapie, sprijin psihoemotional, pregătire pentru mutare, activități de prevenție a violentei 
și consumului de droguri și a altor substanțe nocive, prevenția abandonului familial, dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă, ateliere de creație, asigurare educațională, educație școlară si stil de viață sănătos, activități recreative si de 
socializare/integrare adecvate grupului, kinetoterapie cu aparate medicale, masaj, jocuri de mișcare. 
 Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul caselor de tip familial sunt: îngrijire, găzduire, alimentație, 
educație formală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, servicii zilnice de ocrotire (hrana, 
îmbrăcăminte, echipamente), organizarea timpului liber. 
 Condițiile oferite copiilor vor fi asigurate de organizarea și dotarea clădirilor astfel: 
Centru de zi: spațiu de primire, spatii de circulație, spatii multifuncționale, birou șef centru, arhiva, birou coordonator + asistent 
social, camera luminoterapie, sala kinetoterapie, cabinet psihologic, birou asistent medical, curățătorie, spatii de depozitare, spatii 
tehnice, vestiar pentru angajați, grupuri sanitare, birou tehnic, sala cazane, depozit echipamente, depozit alimente, depozit fructe. 
Case de tip familial: camere de locuit (3 camere/casa, 4 copii/camera), living si loc de servire a mesei, bucătărie, birou educator, 
baie personal, izolator cu grup sanitar separat, holuri și spații de circulat, spălătorie, grupuri sanitare. Incintă: alei pietonale, 
suprafețe cu gazon, alee senzorială, spații carosabile și locuri de parcare pentru angajați, vizitatori, autovehicule de aprovizionare 
și servicii speciale: ambulanța, pompieri; spații verzi cu elemente vegetale de talie mică și medie. 
 

Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul național 

Valoare 
cofinanțare 

eligibilă Beneficiar 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

5.475.578,22 4.662.999,99 3.264.100,00 1.305.639,99 93.260,00 812.578,23 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 4.569.739,99 lei (98% din valoarea eligibilă a 
proiectului) aproximativ: 980.000 euro, 1 euro = 4,663 RON (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului). 
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