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FIȘĂ DE PROIECT 
 

Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj, Cod SMIS - 119770 
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1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  
 
P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii 
 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 
și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de 
investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de 
programare. 
 
Axa Prioritara 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 recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 
locale 
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Obiectiv specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale  
 
Proiectul implementat în baza contractului de finanțare nr. 3932/11.03.2019 încheiat între  
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 
POR și Agenția pentru Dezvoltatre Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar POR și 
Parteneriatul dintre DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ în 
calitate de Lider de proiect și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, în calitate de Partener. 
  
2. Amplasamentul proiectului 
 
Locația de implementare a activităților proiectului: județul Timiș, localitatea Lugoj, Strada Făgetului 
nr.158 
Amplasamentul pe care se va realiza proiectul de investiție în infrastructura pentru servicii sociale care 
face obiectul proiectului se află în proprietatea Consiliului Județean Timiș și în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș după cum urmează:  

o Construirea celor 2 Case de tip familial se va realiza pe terenul înscris în CF nr.411260 în 
suprafața de 75707 mp. si nr. topo 411260 din Municipiul Lugoj, strada Fagetului nr.158. 

o Reabilitarea, extinderea si dotarea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități care 
se va realiza pe terenul înscris în CF nr. 411260 în suprafață de 75707 mp. și imobilul A1.18 cu  
nr. topo 411260 - C18 în suprafața de 964 mp din Municipiul Lugoj, strada Fagetului nr.158. 

o Prin Hotărârea nr.153/31.08.2016 a Consiliului Județean Timiș s-a aprobat contractul cadru de 
administrare a imobilelor din domeniul public al Județului Timiș. 

o Prin Contractul de administrare cu nr.17515/09.12.2016 încheiat între Județul Timiș și 
D.G.A.S.P.C Timiș se transmite dreptul de administrare asupra bunurilor. 

o Prin Hotărârea nr.51/20.03.2018 a Consiliului Județean Timiș s-a aprobat completarea Hotarârii 
nr.153/31.08.2016 a Consiliului Județean Timiș privind aprobarea contractului cadru de 
administrare a imobilelor din domeniul public al Judeþului Timiș. Prin Hotărârea 
nr.71/29.03.2018 a Consiliului Județean Timiș s-a aprobat încheierea Acordului de parteneriat 
între D.G.A.S.P.C Timiș și CJTimiș în vederea promovării proiectului și a documentației tehnico-
economice. 

 
3. Obiectivul general al proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul 
județului Timiș prin dezvoltarea și îmbunatățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului 
favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați în 
centrul de plasament care urmeaza a fi închis în Municipiul Lugoj si care va avea un impact social la 
nivel local, regional și implicit național. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 
Obiectiv 1. Dezvoltarea serviciilor sociale din Municipiul Lugoj prin construirea și dotarea a 2 case de 
tip familial de pe strada Făgetului nr.158 în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș pentru un număr de 20 de beneficiari, câte 10 beneficiari /casă. 
Obiectiv 2. Îmbunătățirea serviciilor sociale din Municipiul Lugoj prin reamenajarea, extinderea și 
dotarea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități aflat pe strada Făgetului nr.158 în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș pentru un număr de 20 
beneficiari ai caselor de tip familial, cât și un număr de 80 de beneficiari din Municipiul Lugoj. 
 
 



 

PALATUL ADMINISTRATIV, Bdv. Revoluţiei din 1989 nr. 17, Timişoara, RO 300034; 
Tel: 0256 406300, 0256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306; 

Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă website: www.cjtimis.ro 

4. Indicatorii proiectului 
 

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE 

Denumire indicator Unitate de măsură Valoare țintă 

Beneficiari (copii) de infrastructură 
socială de zi reabilitată/  
modernizată/ extinsă/ dotată 

persoane 100 

Beneficiari (copii) de infrastructură de 
dezinstituționalizare construită/ 
reabilitată/modernizată/extinsă/ 
dotată 

persoane 20 

 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE 

Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare țintă 

Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi 
reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată-obiect al 
proiectului finanțat prin POR 

persoane 100.00 

Beneficiari (copii) de infrastructură de 
dezinstituționalizare construită/ 
reabilitată/modernizată/extinsă/ dotată-obiect al 
proiectului finanțat prin POR 

persoane 20.00 

Număr de centre sociale a căror infrastructură a 
fostconstruită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată 
prin finanțare POR 

centru 1.00 

 
5. Bugetul estimativ al proiectului:  
 
Valoarea totală estimată a proiectului este de 9.208.668,19 lei (TVA inclusă), structura finanţării 
proiectului este următoarea: 
 
Buget CJT estimativ este: 8.343.752,74 lei din care: 

 finanţare nerambursabilă FEDR: 3.193.967,40 lei 

 cofinanţarea de la bugetul de stat:  488.489,13 lei 

 contribuție proprie CJT la cheltuielile eligibile: 75.152,17 lei 

 Cheltuieli neeligibile CJT: 4.586.144,04 lei 
 
Buget D.G.A.S.P.C estimativ este:  864.915,45 lei din care: 

 finanţare nerambursabilă FEDR: 655.512,61 lei 

 cofinanţarea de la bugetul de stat: 100.254,86  lei 

 contribuție proprie D.G.A.S.P.C  la cheltuielile eligibile: 15.423,83 lei 

 Cheltuieli neeligibile D.G.A.S.P.C: 93.724,15 lei 
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6. Beneficiarii proiectului 
Lider de proiect: D.G.A.S.P.C. Timiș 
Partener proiect: UAT Județul Timiș  
 
7. Impactul asupra comunității UE  
Proiectul se aliniază condiţiilor europene prin: 

o accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiţi de 
îngrijire părintească 

o prevenirea instituţionalizării, iar pe de altă parte, dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în îngrijire 
în centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai 
apropiat de cel familial 

o asumarea închiderii tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice 
 
9. Perioada de referință/implementare a proiectului: 11.03.2019 - 31.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


