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Lansare proiect „Centru de zi, cantina sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoane 
varstnice in Comuna Ciorasti, judetul Vrancea” 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ciorasti, in parteneriat cu Asociatia Voluntariat pentru Viata, are in 

implementare proiectul “Centru de zi, cantina sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in 

Comuna Ciorasti, Judetul Vrancea”, Cod SMIS 111681, finantat in cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020, Axa Prioritara 8: Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate si Sociale, Prioritatea de Investitii: 8.1 

Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, 

reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea 

accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile 

prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3: Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 

Proiectul se implementeaza in baza contractului 4126/08.04.2019, semnat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 

– 2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de Organism

Intermediar si parteneriatul dintre UAT Comuna Ciorasti si Asociatia Voluntariat pentru Viata, condus si 

reprezentat de UAT Comuna Ciorasti, in calitate de Beneficiar al finantarii. 

Bugetul total al proiectului “Centru de zi, cantina sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in 

Comuna Ciorasti, Judetul Vrancea” este de 3.292.740,00 lei, din care 3.225.023,20 lei finantare nerambursabila 

si 65.816.80 contributia proprie a UAT Comuna Ciorasti. 

Perioada de implementare a proiectului “Centru de zi, cantina sociala si ingrijire la domiciliu pentru persoane 

varstnice in Comuna Ciorasti, Judetul Vrancea”, este de 34 luni, in perioada 01.05.2017 – 28.02.2020. 
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Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala pentru a raspunde 

nevoilor cetatenilor prin imbunatatirea calitatii serviciilor sociale, prin extinderea, modernizarea, reabilitarea dar si 

dotarea cladirii cunoscute sub denumirea de Camin Cultural din sat Salcia Noua, Comuna Ciorasti, Vrancea in vederea 

infiintarii a trei centre de servicii sociale destinate persoanelor varstnice. 

Obiectivele specifice vizeaza: 

OS. 1: Cresterea gradului de acces la servicii sociale pentru 308 persoane varstnice prin infiintarea a 3 centre de 

servicii sociale: centru de zi, cantina sociala, unitate de ingrijire la domiciliu 

OS. 2: Imbunatatirea calitatii vietii pentru 250 de persoane ce vor beneficia de servicii de socializare, asistare in 

timpul zilei, informare si consiliere sociala si psihologica, ingrijire socio/medicala oferite prin intermediul Centrului de 

Zi. 

OS. 3: Cresterea accesului la servicii de pregatire, servire si transport hrana pentru un numar de 70 de persoane de 

varsta a III-a care reprezinta un grad ridicat de excluziune sociala 

OS. 4: Asigurarea unui set de servicii de ingrijire cu scopul asistarii in indeplinirea actelor curente de viata, prevenirii 

sau limitarii degradarii autonomiei functionale pentru un numar de 20 de persoane aflate in diverse grade de 

dependenta prin intermediul Unitatii de Ingrijire la Domiciliu. 

Propunerea de proiect vizeaza o cladire existenta din sat Salcia Noua, comuna Ciorasti, asupra careia se vor realiza 

lucrari de consolidare/reabilitare si extindere a acesteia pe laterala cu un nou corp de cladire in vederea infiintarii in 

aceasta locatie a unui centru de zi pentru persoane varstnice, unei cantine sociale si unei unitati de ingrijire la 

domiciliu.  

Beneficiarii investitiei propuse in cadrul prezentei cereri de finantare sunt 308 persoane ce vor beneficia de serviciile 

sociale infiintate in urma realizarii lucrarilor de reabilitare, modernizare, extindere si dotarea cladirii caminului 

cultural.   

Un numar de 250 de persoane de varsta a III-a vor beneficia de urmatoarele categorii de servicii si activitati 

desfasurate in cadrul Centrului de zi: 

-ingrijire socio/medicala prin terapii specializate de recuperare fizica, psihica si mentala 

- asistare si ingrijire pe timpul zilei 

- gimnastica si terapii de relaxare 

- activitati de socializare si de petrecere a timpului liber 

- informare si consiliere sociala si psihologica 
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- consiliere juridica (acolo unde este necesar) etc. 

Unitatea de ingrijire la domiciliu va avea un numar de 20 de beneficiari varstnici, dependenti, care vor beneficia de: 

- efectuarea activitatilor de baza 

- efectuarea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice 

- administrarea de medicamente 

- ajutor in adaptarea locuintei acestora la nevoile lor. 

Cantina sociala va avea un numar de 50 de persoane varstnice care vor beneficia de serviciile de preparare si servire a 

mesei in incinta cantinei si 20 de persoane varstnice dependende ce vor beneficia de serviciile mobile de distribuire a 

hranei. 

Date de contact beneficiar: 
Primaria Comunei Ciorasti  
Manager proiect: MIHALACHE Mihai 
Tel/Fax: 0237258001 
Email: primariaciorasti@yahoo.com 


