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LANSARE PROIECT  
„Înființare Casă de tip Familial și Centru de zi de Recuperare pentru 

Copii cu Dizabilități Timișoara” 
 
 

 Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului  Timiș  a încheiat Contractul de finanțare cu Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest, pentru proiectul Înființare Casă de tip Familial și Centru de zi de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilități Timișoara”, cod SMIS 130375, în cadrul Regio - Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
 Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea 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, Apel 2, având o valoare totală de 4.597.943,77 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile 
este de 4.304.830,18 lei. 

 
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 cu măsură de protecție în Serviciul de Îngrijire de tip Rezidențial din 
cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara, serviciu care urmează a fi închis și care 
va avea un impact social la nivel local, regional și național. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
OS.1. Dezvoltarea serviciilor sociale din Municipiul Timișoara, prin inființarea unei case de tip familial, prin reabilitarea, 
extinderea și dotarea unei clădiri existente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, 
pentru un număr de 12 de beneficiari; 
OS.2. Dezvoltarea serviciilor sociale din Municipiul Timisoara prin infiintarea unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilitați în Timișoara prin dotarea unei clădiri existente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș pentru un număr de 12 beneficiari ai casei de tip familial nou inființate, cât și a unui numar de 40 de 
beneficiari din Municipiul Timișoara. 
 
Data de început a proiectului: 30 decembrie 2019 

Data de finalizare a proiectului: 31 mai 2022. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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