
   

 

 

 
 

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro 

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

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Anunț de presă 

Ianuarie 2021 

 

„Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru  
persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu ” 

 

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Geoagiu, cu sediul în Oraşul Geoagiu, strada Calea 
Romanilor nr.141, județul Hunedoara, anunță finalizarea in data de 31.01.2021 a proiectului 
„Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul 
Geoagiu ”, cod SMIS 117132, finanțat în cadrul Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 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 recreare, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale. 

 
 Contractul de finanțare nr. 1223 a fost semnat în data de 13.04.2018, de catre Unitatea 
Administrativ Teritorială Orașul Geoagiu, în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio-Programul 
Operațional Regional. 
 
 Obiectivul general al proiectului: înființarea unui sistem complex de servicii sociale pentru 
acordarea de îngrijiri la domiciliu si servicii socio–medicale persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în 
UAT Oraș Geoagiu, urmărind creșterea calității vieții acestora. 
  
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Crearea unei unități de îngrijire a persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în UAT Orașul Geoagiu, 
2. Angajarea de personal specializat care să ofere îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale 
la domiciliu persoanelor asistate, 
3. Creșterea accesibilității pensionarilor si a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu domiciliul 
legal în UAT Oraș Geoagiu, la programe sociale, 
4. Menținerea autonomiei pe o perioada cât mai lunga de timp și prevenirea agravării situației de 
dependență a persoanelor vârstnice, 
5. Evitarea izolării și marginalizării, precum și asigurarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice. 
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      Rezultate: 
1. Înființarea Centrului de zi și a Unității de îngrijire socio-medicală la domiciliu a persoanelor 

vârstnice cu domiciliul legal în UAT Oraș Geoagiu, 
2. Angajarea a 12 persoane specializate (8 cu norma întreagă și 4 cu jumătate de normă) care să 

ofere îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale; 
3. Informare și publicitate aferentă proiectului conform MIV POR 2014-2020. 

                                                                    
      Impactul investiției la nivelul localității: imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice din 
Orasul Geoagiu 
 
 Valoarea totală a proiectului a fost de 1.261.277,59 lei, valoare totală eligibilă: 1.230.278,09 
lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.045.736,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 159.936,15 lei, co-finanţarea de la bugetul local: 24.605,56 lei, valoarea neeligibilă 
din bugetul local: 30.999,50 lei.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATE DE CONTACT 
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul Primariei orașului Geoagiu, str: Calea Romanilor, 

nr:141, Geoagiu, județul Hunedoara; tel/fax: 0254.248.880; 0254.248.881; e-mail: primaria@geoagiu.ro. 
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