
 

 

 

                                                       Data:   11 MARTIE 2019 

     
 

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul  

 „Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia”,  

Cod SMIS 119769 

 
  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Timiș (lider) în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș 
(partener) a depus proiectul în data de 30 martie 2018, iar în data de 14 septembrie 2018, am fost notificați că acesta a trecut de 
etapa de evaluare tehnico-financiară și a intrat în etapa de precontractare. 
 
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 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil copii.  
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș prin dezvoltarea 
și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma 
dezinstituționalizării copiilor aflați în centrul de plasament care urmează a fi închis în  Gavojdia  și care va avea un impact social la 
nivel local, regional și implicit național. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
O.S.1. Construirea a 2 case de tip familial  cu o capacitate de 32 beneficiari, câte 16 beneficiari într-o casă. 
O.S.2. Înființarea unui Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă în Gavojdia pentru un număr de 32 de 
beneficiari rezidenţi ai caselor de tip familial şi a unui număr de 10 beneficiari din comunitate. 
 
Rezultate asteptate. Localizarea proiectului 
Consiliul Județean Timiș va efectua lucrările de investiție prevăzute prin proiect, respectiv construirea a 2 case de tip familial 
(capacitatea 32 beneficiari, câte 16 beneficiari/casă) și înființarea unui centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
indepententă (care urmează să deservească cei 32 de beneficiari rezidenți ai caselor de tip familial și un număr de 10 beneficiari din 
comunitate). Lucrările vor fi realizate pe teritoriul localității Găvojdia, pe terenul identificat prin CF 405262.  
 
Interioarele caselor de tip familial sunt astfel gândite încât să poată deservi copii de vârste diferite și de  asemenea să poata adăposti 
fete și băieți în aceeași casă.  
Compartimentarea propusă este: 

a. La Parter vor fi amenajate spații cu următoarele funcțiuni:  
- hol acces/windfang cu zonă de depozitare pentru hainele de stradă;  
- 2 camere pentru oaspeți, respectiv pentru apartinători;  
- o baie pentru vizitatori/oaspeți/pesonal - dotată cu WC, chiuvetă și vană/duș;  
- un grup sanitar cu 2 WC-uri și 2 chiuvete pentru beneficiarii casei (alte grupuri sanitare sunt prevăzute și la etaj);  
- un birou/cameră pentru personal;  
- un vestiar pentru personal;  
- un spațiu tehnic pentru centrală termică;  
- o bucătărie cu loc de luat masa pentru 20 de persoane;  
- o cămară de alimente în vecinătatea bucătăriei;  
- o cameră de zi generoasă care să poată adăposti toți locuitorii casei.  
Sunt de asemenea prevăzute 2 terase - una cu ieșire din bucătărie pentru a se putea lua masa și una cu ieșire din camera de zi. 
accesul la etaj se realizează prin 2 case de scară. 
 b. Etajul este împărțit în 2 zone a câte 4 dormitoare, fiecare zonă fiind deservită de un grup sanitar pentru baieți și unul pentru fete 
și de un spațiu separat cu dușuri pentru băieți și fete. 
De asemenea este prevăzută o spălătorie care să deservească toți beneficiarii, în care se pot monta mai multe mașini de spălat și 
mai multe uscătoare. 
Fiecare dormitor este pentru câte doi copii și este dotat cu câte un pat, un dulap și o masă de studiu pentru fiecare copil. 
Suplimentar este prevăzut un spațiu de studiu/lectură, care îi poate ajuta pe copiii care stau în camere diferite să învețe împreună. 

 



 

 

 

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață indepententă, care urmează să deservească cei 32 de beneficiari rezidenți ai 
caselor de tip familial și un număr de 10 beneficiari din comunitate, este propus a fi amenajat într-o clădire existentă, aflată la limita 
de proprietate dinspre stradă.  
Vor fi amenajate următoarele spații în centrul de zi: 
- 3 cabinete ale personalului de specialitate (asistent social, psiholog/psihopedagog etc.);  
- 1 grup sanitar destinat personalului; 
- vestiar pentru personal; 
- 2 camere de activități, suficient de încăpătoare; 
- bucătărie și spațiu destinat portionării mâncării;  
- 4 grupuri sanitare pentru beneficiari, separate pe sexe; 
- cameră pentru personalul de întreținere;  
- spațiu de depozitare pentru substanțe igienico-sanitare. 
 
Suprafața totală construită desfașurată a obiectivului de investiție este de 1403,88 mp, din care Centrul de zi are o suprafață totală 
construită desfașurată de 249 mp și o casă are o suprafață totală construită desfășurată de  577,44 mp. 
Toate spatiile proiectate vor fi accesibilizate. 
 
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 5.565.141,89 LEI, din care: 
 

 Bugetul DGASPC: 362.422,50 LEI (achiziționare dotări, servicii de publicitate, audit, consultanță) 
 

 Bugetul CJT: 5.178.919,39 Lei (proiect tehnic, asistență tehnică, execuție lucrări, cote legale), din care:  
 

o contribuţia  eligibilă UE este de:  3.299.943,64 lei (85% din valoarea eligibilă) 
o contribuţie eligibilă a bugetului de stat este de:  504.697,26 lei (13% din valoarea eligibilă) 
o contribuţia proprie CJT este de: 1.374.278,49 lei din care: 77.645,73 lei eligibilă (2% din valoarea eligibilă CJT) şi  

1.296.632,76 lei neeligibilă (TVA inclusă). 
  


