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FINALIZARE LUCRĂRI PROIECT
„REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
CANTINA SOCIALĂ
STRADA GHEORGHE LAZĂR DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE”
Unitatea Administrativ –Teritorială Municipiul Orăştie, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea
lucrărilor la obiectivul „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din
Municipiul Orăştie”, cod SMIS 2014+ 110574, finanţat prin REGIO - Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii
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 şi de recreare, precum şi trecerea de
la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale.
Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 1334/13.04.2018 a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea sistemului de protecţie a persoanelor vârstnice
din municipiul Orăştie, asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la toate resursele
comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor sociale în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera
marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,
îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi înfiinţarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice, cu
dizabilităţi şi în special celor defavorizate.
Rezultatele proiectului: adaptarea şi diversificarea în permanenţă a serviciilor şi activităţilor la nevoile
beneficiarilor; îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi sănătate a beneficiarilor; creşterea gradului de
relaţionare interpersonală şi de socializare; creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaţa
normală a societăţii; creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora;
schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu privire la situaţia persoanelor cu risc de
marginalizare socială; îmbunătăţirea infrastructurii clădirii în care va funcţiona cantina socială prin
lucrări de reparaţii, consolidări şi amenajare.
Valoarea totală a proiectului este în valoare de 2.447.614,74 lei, din care valoarea finanţării
nerambursabile este de 2.181.924,55 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în
valoare de 1,892,485.57 lei.
Impactul investiției constă în creșterea calității serviciilor publice.


Data semnării contractului de finanţare: 13.04.2018.



Data finalizării proiectului: 28.02.2021.



Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail: mihapirva@yahoo.com, persoană de
contact: Oltean Ioana Mihaela, tel.: 0730601870.
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