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FIȘĂ DE PROIECT 
Construirea de 3 locuinte protejate si reabilitare si extindere si dotare 1 Centru de zi 

Periam, Cod SMIS - 119772 
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1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  
 
P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități 
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 
Obiectiv specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale  
Proiect implementat în baza contractului de finanțare nr. 4008/11.03.2019 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 
 
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 este dat în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în localitatea Periam, strada Calea 
Aradului, Nr.122/A, jud.Timiș, conform Extras CF Nr. 404184 și topo nr. 404184 în suprafață de 
5677mp. după cum urmează: 
1. Construirea a 3 locuințe protejate se va realiza pe terenul aflat în proprietatea Consiliului Județean 
Timiș și administrarea DGASPC Timiș este situat în intravilanul Comunei Periam, în localitatea Periam, 
strada Calea Aradului, Nr.122/A, jud.Timis, conform Extras CF Nr.404184 și topo nr.404184 în suprafața 
de 5677mp. 
2.Reabilitarea și dotarea unui centru de zi în proximitatea locuințelor protejate se va realiza pe terenul 
și asupra clădirii C3 în localitatea Periam, strada Calea Aradului, Nr.122/A, jud.Timis , conform Extras CF 
Nr. 404184 și topo nr.404184. (Anexa parter centrală termică și magazii). 
 
3. Obiectivul general al proiectului 
 
Vizează 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, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități din  
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia prin construirea a 3 locuințe protejate și 
reabilitare și extindere și dotare a unei clădiri cu funcțiunea de centru de zi în comuna Periam, 
asigurând servicii sociale într-un mediu de tip familial, conform standardelor de calitate în vigoare și 
activități de integrare în comunitate prin Centrul de zi. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
Obiectivul 1. Dezvoltarea serviciilor sociale din localitatea Periam, prin construirea a 3 locuințe 
protejate pentru un numar de 30 de beneficiari rezideți ai Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Găvojdia din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, 
câte 10 beneficiari /locuință. 



 

 
Obiectivul 2. Îmbunătățirea serviciilor sociale din comuna Periam, prin reabilitarea și extinderea și 
dotarea unui centru de zi în proximitatea celor 3 locuințe protejate nou construite pentru cei 30 de  
beneficiari rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cât și pentru un număr de 10 
beneficiari din comunitatea locală Periam. 
 
4. Indicatorii proiectului 
 

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE 

Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare țintă 

Beneficiari (persoane cu dizabilități) de 
infrastructură socială de zi 
reabilitată/modernizată/extinsă/dotată 

persoane 40 

Beneficiari (persoane cu dizabilități) de  
dezinstituționalizare construită/ 
reabilitată/modernizată/extinsă/ 
dotată 

persoane 30 

 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE 

Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare țintă 

Centre de zi pentru persoane cu 
dizabilități a căror infrastructură a fost 
reabilitată/modernizată/ clădire 
extinsă/dotată 

Clădire 1.00 

Număr de locuințe protejate realizate Locuință 3.00 

 
5. Bugetul estimativ al proiectului: 
 
Valoarea totală estimată a proiectului este de 5.834.858,01 lei (TVA inclusă), structura finanţării 
proiectului este următoarea: 
Buget CJT este: 5.485.456,01 lei din care: 

 finanţare nerambursabilă FEDR: 2.775.510,44 lei 

 cofinanţarea de la bugetul de stat:  424.489,84 lei 

 contribuție proprie CJT la cheltuielile eligibile: 65.306,12 lei 

 Cheltuieli neeligibile CJT: 2.220.149,61 lei 
Buget D.G.A.S.P.C este:  349.402,00 lei din care: 

 finanţare nerambursabilă FEDR: 241.763,80 lei 

 cofinanţarea de la bugetul de stat: 36.975,64  lei 

 contribuție proprie D.G.A.S.P.C  la cheltuielile eligibile: 5.688,56 lei 

 Cheltuieli neeligibile D.G.A.S.P.C: 64.974,00 lei 
 
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: 

- Asumarea dezinstituționalizării unui număr de 1300 de persoane cu dizabilități în perioada 
2015-2023, în acord cu organizațiile internaționale și europene, prin oferirea de servicii de 
calitate, accesibile, adaptate nevoilor sociale pornind de la principiul valorii conform căruia 
fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunității păstrându-și în același timp 
independența și individualitatea. 

 
8. Perioada de referință/implementare a proiectului: 11.03.2019 - 31.05.2022  
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Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă website: www.cjtimis.ro 


