
 

 

 

                                                       Data:   11 MARTIE 2019 
     
 

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul  

 ”Construirea de 3 locuinte protejate si reabilitare si extindere si dotare 1 Centru de zi Periam”, cod My SMIS 119772 
 

La data de 20.04.2018 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (lider) în parteneriat cu Consiliul Județean 
Timiș (partener) a depus prin sistemul electronic MySMIS, cererea de finanțare pentru proiectul „Construirea a 3 locuinţe protejate şi 
reabilitare și dotare şi extindere 1 Centru de zi Periam”, cu cod SMIS 119772.   
 

Proiectul a fost depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritate 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, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru 
grupul vulnerabil persoane cu dizabilități.  
 
Obiectivul general al proiectului  
Obiectivul general vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timis 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 si activități de integrare în 
comunitate prin Centrul de zi. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
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 si Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia din cadrul Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timis, câte 10 beneficiari / locuință. 
2. Îmbunataþirea serviciilor sociale din comuna Periam, prin reabilitarea si extinderea și dotarea unui centru de zi în proximitatea 
celor 3 locuinte protejate nou construite pentru cei 30 de beneficiari rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Gavojdia din cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cât si pentru un număr de 10 
beneficiari din comunitatea locală Periam. 
 

Localizarea 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 
Timis, în localitatea Periam, strada Calea Aradului, județul Timis, România, nr.122/A.  
 

Rezultatele așteptate ale proiectului  
Consiliul Județean Timiș va efectua lucrările de investiție prevăzute prin proiect, respectiv: 
1. Construirea a 3 locuințe protejate pentru un numar de 30 de beneficiari rezidenți ai Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Găvojdia din cadrul Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Timis , câte 10 beneficiari/locuință. 
2. Reabilitarea si extinderea si dotarea unui centru de zi în proximitatea celor 3 locuinte protejate nou construite pentru cei 30 de 
beneficiari rezidenți ai Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Timiș, cât si pentru un numar de 10 beneficiari din comunitatea locală Periam. 
 
Locuințele protejate 
O clădire va avea două zone funcționale, una destinată pentru personal, și alta destinată pentru persoanele cu dizabilități 
(beneficiari). Fiecare casa va avea 5 camere de câte 2 paturi, special amenajate pentru bolnavi, o cameră de zi pentru diverse 
activități, o bucătărie cu loc de luat masa, 4 grupuri sanitare configurate pentru persoane cu dizabilități și un spațiu pentru 
depozitare. Camera de zi este nucleul locuinței, toate spațiile sunt amplasate în jurul ei. 
Astfel toate spaţiile comune (grupuri sanitare, băi, coridoare, camera de zi, debara, cămară, bucătărie, balcon/terasă, curte) sunt 
accesibile beneficiarilor, inclusiv celor cu mobilitate redusă, care se deplasează în fotoliu rulant, conform normelor în vigoare. 
Camera de zi/camera de socializare este astfel dimensionată încât să permită accesul tuturor beneficiarilor. 
Clădirile se vor poziționa pe amplasamentul actual al constructiilor C1 si C2, clădiri care s-a propus a se demola, având în vedere 
starea actuală de degradare și a faptului că nu mai pot fi utilizate respectând normele în vigoare. Demolarea se va face conform 
expertizei tehnice. 



 

 

 

La exterior se propune amenajarea unui spațiu îngrădit în jurul caselor, destinat pentru diverse activități. Amenajarea constă în 
realizarea de terase, platformă de acces, jardiniere, alei pavate și spații verzi. 
 
Centrul de zi se înființează prin extinderea, reabilitarea și dotare a unei clădiri existente și urmează să deservească un număr de 30 de 
beneficiari rezidenți ai locuințelor protejate și a unui număr de 10 beneficiari din comunitate. Astfel centrul de zi va avea următoarele 
spații: 

 3 birouri destinate personalului, cu grup sanitar 

 Vestiar pentru personal 

 Un spatiu mare, camera pentru activitati, amenajat si ca spatiu de luat masa pentru 40 de beneficiar 

 Grupuri sanitare pentru beneficiar 

 Oficiu destinat portionarii mancarii  

 Spatiu de depozitare, substante igienico-sanitare 
 
Suprafața totală construită desfașurată a obiectivului de investiție este de 1.314,89 mp din care: 

 Cele trei locuințe protejate au suprafața totală construită desfașurată de  1.108,71 mp 

 Centrul de zi are o suprafață totală construită desfașurată de  206,18 mp. 
 
Lucrările sunt estimate a fi executate pe o perioadă de  18  luni, iar proiectul este estimat că se va finaliza în iunie 2021. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 5.834.858,01 LEI, din care : 
 

 Bugetul DGASPC: 349.402,00 LEI (achiziționare dotări, servicii de publicitate, audit și consultanță); 
 

 Bugetul CJT: 5.485.456,01 Lei (proiect tehnic, asisteță tehnică, execuție lucrări, cote legale) din care: 
o Contribuţia  eligibilă UE este de:  2.775.510,45 lei (85% din valoarea eligibilă) 
o Contribuţia eligibilă a bugetului de stat este de:  424.489,83 lei (13% din valoarea eligibilă) 
o Contribuţia Consiliului Județean Timiș este de 2.285.455,73 lei din care: 65.306,12 lei eligibilă (2% din valoarea 

eligibilă CJT) şi  2.220.149,61 lei neeligibilă (TVA inclusă).  
 


