
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 01.06.2019, proiectul ”Înfiintarea unui centru 

comunitar integrat în vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul 

SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de saracie si excluziune sociala” (cod SMIS 155527), 

cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (în calitate de Autoritate de Management) și 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism Intermediar). 

 
Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –
Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban/Prioritatea de 
investiții 9.1 – Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 

 Locație implementare 

 
Adresa locației de implementare este: Dimitrie Bolintineanu nr.32, municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 

 Perioada de implementare 

 
Perioada de implementare a Proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 01.06.2019 și data de 
31.12.2023. 

 

 Valoare proiect 

 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2.375.750,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă 

acordată este în sumă maximă de 2.328.235,00 lei si este compusa din: 

- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 2.256.962,51 lei; 

- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 71.272,49 lei. 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conversia corpurilor dezafectate ale Şcolii 
Gimnaziale nr.13 într-un Centru Comunitar Integrat în suprafaţă totală de 828,94 mp şi cu o capacitate 
de 1000 de persoane, ce are ca scop furnizarea de servicii sociale şi medicale pentru persoanele din 
teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate în risc de săracie şi excluziune socială. Înfiinţarea unui 
Centru Comunitar Integrat contribuie la atingerea obiectivului general propus şi în cadrul SDL, şi anume 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea 
economică în teritoriul SDL. Prin înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat se urmăreşte: - dezvoltarea 
unui sistem de servicii individualizate axat pe nevoile persoanelor marginalizate, în vederea ranforsării şi 
sporirii calităţii serviciilor sociale şi medicale, creşterii gradului de confort şi siguranţă a persoanelor 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, centru comunitar propus a fi înfiinţat susţinând limitarea 
efectelor de sărăcie şi excluziune, prin furnizarea serviciilor socio-medicale pentru persoanele din grupul 
ţintă; - acordarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară pentru persoanele din grupul ţintă, 
respectiv: acţiuni de informare, educare, conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, în legătură cu 
un stil de viaţă sănătos, atitudine faţă de sănătate şi de serviciile medicale, planificare familială şi 
sănătatea reproducerii, nutriţie, asigurarea unui mediu sănătos; identificarea de riscuri pentru sănătate 
în rândul persoanelor aparţinând unor categorii vulnerabile din punct de vedere medical; identificarea 
activă a problemelor medicale ale membrilor acestei comunităţi marginalizate-focare de boli 
transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igienă apei etc.; consiliere medicală în limita 
competenţelor profesionale; implementarea de acţiuni de sănătate şi intervenţii adaptate nevoilor 
comunităţii: accesul membrilor comunităţii la servicii de asistenţă medicală primară: imunizări, 
examenul de bilanţ al copilului cu vârstă între 0-7 ani, supravegherea gravidei, depistarea cazurilor de 
TBC, acţiuni de depistare a bolilor cronice, alte programe naţionale, etc.; asistenţa la domiciliu a 
gravidei, nou-născutului şi mamei, a pacientului cronic şi a vârstnicului, complementar asistenţei 
medicale primare, secundare şi terţiare; - acordarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele 
din grupul ţintă, respectiv: asistenţa pentru remedierea problemelor datorate alcoolismului şi altor 
adicţii; informare şi consultanţă pentru obţinerea drepturilor sociale, prelucrarea documentaţiei pentru 
obţinerea beneficiilor sociale; servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa. 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

  1. Conversia corpului C2 în suprafaţă totală de 626,00 mp , pentru funcţionarea centrului integrat, prin 

crearea următoarele funcţiuni: o zonă de aşteptare, o zonă de recepţie, ateliere pentru activităţi ce 

implică reintegrarea socială a persoanelor din teritoriul SDL, sală de studiu, birou pentru personalul 

centrului, oficiu şi sală de mese, cabinete de consiliere medicală, vestiare şi grupuri sanitare pentru 

personalul centrului, grupuri sanitare pentru utilizatorii centrului.  

  2. Extinderea corpului C2 cu o suprafaţă de 17,94 mp, pe faţada posterioară, în vederea facilitării 

accesului în clădire, acest demers implicând şi o rampă pentru persoane cu dizabilităţi.  

  3. Integrarea corpului C3 în suprafaţă totala de 185,00 mp în programul centrului comunitar integrat 

completând funcţiunile acestuia cu săli pentru consiliere socială individuală şi de grup, săli pentru 

consiliere psihologică individuală şi de grup, atelier pentru terapie ocupaţională, grupuri sanitare pe sexe 

şi 2 spaţii de depozitare.  

  4. Crearea unor spaţii verzi amenajate în vecinătatea Centrului Comunitar Integrat în suprafaţă de 

321,60 mp.  

  5. Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a comunităţii locale privind îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică. 

 

 Rezultate/indicatori 

 

Rezultate așteptate: 

1. Populatie care traieste in zonele cu inteventii in regenerarea fizica, economica si sociala a 

comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet- 38.407 persoane 
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2. Spatiu deschis creat sau reabilitat in zonele urbane: 

 Suprafata alei, trotuare-90,45 m.p. 

 Suprafata plat. betonata- 432,00 m.p. 

 Suprafata spatii verzi- 321,60 m.p. 

3. Cladiri publice construite sau renovate in zonele urbane- 828, 94 m.p. 

4. Grad de constientizare crescut a comunitatii locale privind imbunatatirea calitatii vietii, 

cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata, cresterea economica 
 

Indicatorii proiectului sunt:  

Indicatori prestabiliți de realizare:  

- Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală- 

valoare țintă- 38.406 persoane 

- Spatiu deschis creat sau reabilitat in zonele urbane- 321,60 m.p. 

- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane- 828,94 m.p. 

 

 
 

 
 

Date de contact: Municipiul Ploiești 
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova 

Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256 
E–mail: baltaretu.alexandra@ploiesti.ro 

Persoană de contact: Alexandra BĂLTĂREŢU – Manager proiect 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,  
vă invităm să vizitați:  
www.fonduri-ue.ro  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
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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