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Reabilitare şi dotare clădire existentă  pentru proiectul ,,Centru de zi pentru 
persoane vrstriice i unitate de îngrijire la dorniciliu, Ora Năsăud, Judeţ ul Bistriţa- 

N ă  s ă  u d 

UAT ORAŞUL NĂSĂUD COMUNICĂ  LANSAREA PROIECTULUI Reabi[itare i dotare c(ădire existent pentru proiectul. ,,Centru de zi pentru 
persoane vârstnice i unitate deîngrijire l.a domicil.iu, 0ra Năsăud, Judeţu( Bistriţa-Năsăud, cod MySMIS 115165. 

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţiona( Regional 2014-2020 i imp[ementat de către Unitatea Administrativ 
Teritorial.ă  Oras Năsăud, având o va(oare total.ă  de 2.835.054,08 [ei, din care 2.835.054,08 [ei reprezintă  finanţare nerambursabi[ă. 
Programu[ Operaţional. Regiona[ 2014-2020 este imp[ementat l.a nive[ naţiona[ de către Ministeru( Dezvol.tării Regiona(e i 
Administraţiei Publ.ice în ca(itate de Autoritate de Management, iar l.a nive( regiona( de către ADR Nord-Vest, Organism lntermediar 
a[ programu(ui ce monitorizează  imp[ementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest. Proiectu[ este prevăzut a se deru[a în 
perioada 15.03.2019 - 31.07.2021. Obiectivul. genera( al. proiectu[ui constă  în reabil.itarea, modernizarea i dotarea infrastructurii 
existente pentru înfiinţarea unui nou centru social fără  componentă  rezidenţial.ă  destinat persoane(or vârstnice. Prin urmare, 
real.izarea proiectu[ui de investiţii propus va contribui l.a îndepl.inirea Obiectivul.ui Specific 8.3 al Priorităţii de investiţii 8.1, întrucât 
se va asigura creterea gradul.ui de acoperire cu servicii social.e de (a nivel.ul. oraşul.ui Năsăud. Scopul. proiectul.ui este de a contribui 
l.a dezvol.tarea infrastructurii social.e l.a nive[ [oca[, regional. i naţional. i creterea gradul.ui de acoperire cu servicii social.e, prin 
înfiinţarea unui centru social. fără  componentă  rezidenţial.ă  pentru persoanel.e vârstnice, prin intermediul căruia vor fi furnizate 
serviciile social.e de centru de zi i unitate de îngrijire 1a domicil.iu. 

Obiective[e specifice ale proiectului constau în reabil.itarea, modernizarea i dotarea structurii existente (cl.ădirea propusă) pentru 
înfiinţarea centrul.ui social fără  componentă  rezidenţia[ă, astfel încât să  se presteze serviciil.e sociale de centru de zi pentru 
persoane vârstnice i unitate de îngrijire la domicil.iu, în termen de 28 l.uni de l.a data semnării Contractului de Finanţare. 
Creşterea accesibilităţii persoanelor de 65 de ani i peste din grupu[ ţintă  din OrauL Năsăud la infrastructura de servicii sociale 
asigurată, inc[usiv prin asigurarea transportului adaptat nevoilor, prin achiziţionarea unui autovehicul., în termen de 28 l.uni de la 
semnarea Contractul.ui de finanţare. Un alt obiectiv specific este reprezentat de creterea numărul.ui persoanelor vârstnice care 
beneficiază  de servicii de îngrijire la domici[iu, în oraul. Năsăud, judeţu( Bistriţa-Năsăud, pe o perioadă  de 5 ani de (a data 
impl.ementării proiectul.ui. 

Strada Piaţa Unirii, nr. 15, Ora Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0748.285.233, fax: 0263.361.028 

e-mail: carmenalin@yahoo.com  

Persoană  de contact: Soare Carmen Camelia, asistent rnanager 

lnvestim în viitorul tău! Proiect cofinartţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regionaiă  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

www.infore gio.ro 	facebool(.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă  în mod obligatoriu poziţia oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


