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Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul  

 „Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj”,  

Cod SMIS 119770 

 
  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Timiș (lider de proiect) 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 Municipiul Lugoj și care va avea un impact social 
la nivel local, regional și implicit național. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
O.S.1. Dezvoltarea serviciilor sociale din Municipiul Lugoj prin construirea și dotarea a două case de tip familial, 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; 
O.S.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. 
 
Rezultate asteptate 
Consiliul Județean Timiș va efectua lucrările de investiție prevăzute prin proiect, respectiv construirea a 2 case de tip familial 
(capacitatea 20 beneficiari, câte 10 beneficiari/casă) și reamenajarea și extinderea unui centru de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități (care urmează să deservească cei 20 de beneficiari rezidenți ai caselor de tip familial și un număr de 80 beneficiari din 
comunitate). 
 
Casele familiale  vor fi identice, însă amplasate izolat una de cealaltă. Clădirile sunt gândite a fi cât mai simple, atât în plan cât și ca 
volumetrie și din punct de vedere cromatic. 
Interiorul caselor este astfel gândit încât să poată deservi copii de varste diferite și copii cu handicap locomotor. Din acest motiv 
casele sunt propuse cu regim de înălțime parter. 
Astfel, compartimentarea interioară propusă este: 
- Vestibul acces; 
- Birou/cameră personal; 
- Grup sanitar personal; 
- Spațiu tehnic; 
- Bucătărie + loc de luat masa + cameră de zi; 
- 2 dormitoare cu câte 3 paturi; 
- 2 dormitoare cu câte 2 paturi, în care pot locui și copii cu handicap locomotor; 
- un grup sanitar cu 3 WC-uri și 3 chiuvete; 
- un grup sanitar cu 3 dusuri și 3 chiuvete. 
În exterior mai este prevăzută o terasă acoperita partial. Fiecare casă are o suprafață construită de 300 mp . 
 
Centrul de zi este propus a fi amenajat într-o clădire existentă cu extinderea acesteia cu spațiile necesare pentru o funcționare 
optimă. Clădirea prevazută pentru reamenajare și extindere adăpostește și în momentul de față câteva funcțiuni ce fac parte din 
programul de recuperare, însă clădirea este într-o stare destul de avansată de degradare și necesită reparații atât la structura de 
rezistență, cât și la finisajele interioare și exterioare. 



 

 

 

 
În clădirea existentă sunt propuse a fi amenajate următoarele spații: 
- birourile personalului de conducere și contabilitate; 
- spațiu pentru personalul de întreținere; 
- grupuri sanitare pentru personal; 
- săli de tratament: terapie cognitiva, terapie senzorială, atelier de covoare, atelier de ceramică, croitorie; 
- o sală de socializare; 
- sală de sport; 
- un spațiu de recuperare kineto; 
- piscină. 
Extinderea se va realiza printr-un coridor de legătură. S-a optat pentru această soluție pentru ca la spațiile din clădirea existentă să 
poată fi păstrate ferestrele în poziția actuală, iar corpul nou de clădire să nu aibă o influență negativă din punct de vedere al 
protecției la foc. Accesul publicului în centrul de zi se va realiza prin corpul nou de clădire. 
În corpul nou de clădire sunt prevăzute urmatoarele spații: 
- zona de recepție cu grupuri sanitare pentru vizitatori; 
- săli de tratament: art-terapie, meloterapie, discriminare vizuala, terapie cognitivă, ludoterapie, logoterapie; 
- cabinete de asistență socială și psihologie; 
- un spațiu suplimentar de kineto-terapie; 
- un spațiu pentru hidroterapie cu vestiare și grupuri sanitare aferente; 
- un spațiu tehnic pentru centrala termica ce va deservi noul corp de clădire; 
- spații de depozitare. 
Clădirea existentă în care se propune amenajarea centrului de zi are o suprafață construită de 964 mp și corpul nou de clădire are o 
suprafață de 933 mp. 
 
Lucrări de amenajare în incintă 
Se vor prevedea garduri de împrejmuire atât la cele 2 case, cât și la centrul de zi, astfel încât activitatea din Centrul de Plasament 
existent să nu interfereze cu funcțiunile noi. 
 
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 9.208.668,19 LEI, din care: 
 

 Bugetul DGASPC: 864.915,45 LEI (achiziționare dotări, servicii de publicitate, audit, consultanță) 
 

 Bugetul CJT: 8.343.752,74 Lei (proiect tehnic, asistență tehnică, execuție lucrări, cote legale), din care: 
o contribuţia  eligibilă UE este de:  3.193.967,40 lei (85% din valoarea eligibilă) 
o contribuţie eligibilă a bugetului de stat este de:  488.489,13 lei (13% din valoarea eligibilă) 
o contribuţia Consiliului Județean Timiș este de 4.661.296,21 lei din care: 75.152,17 lei eligibilă (2% din valoarea 

eligibilă CJT) şi  4.586.144,04 lei neeligibilă (TVA inclusă). 
  


