
 

PROIECT :  "LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ  LA DOMICILIU ALBA IULIA" 

CONTRACT  NR.: POCU/436/4/4/125682 

COD SMIS 2014+ 125682 

 

DESCRIERE PROIECT 

  Proiect „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia” 

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului 

Alba Iulia         

Obiectivul general/Scopul proiectului: Reducerea numărului de persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile (vârstnici) din Alba Iulia prin furnizarea unor servicii integrate de îngrijire la 

domiciliu, de recuperare medicală, consiliere socială, juridică și psihologică. Obiectivul principal 

constă în înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu, cuprinzând activități de dotare cu mobilier, 

echipamente și materiale; activități de perfecționare profesională a personalului implicat în 

furnizarea serviciilor și  activități de îngrijire la domiciliu, de bază și instrumentale ale vieții de zi 

cu zi, pentru 165 de persoane vârstnice dependente din municipiul Alba Iulia. 

Scopul furnizării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din Municipiul Alba Iulia 

constă în prevenirea situațiilor de dificultate și dependență în vederea menținerii acestor persoane în 

mediul propriu de viață și creșterea calității vieții. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

O.S.1 - creșterea capacității administrative prin înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice dependente din municipiul Alba Iulia, prin dotarea cu echipamente, 

mobilier și materiale necesare furnizării serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu, consiliere  

juridică, informare socială și recuperare medicală (consiliere psihologică și kinetoterapie); 

O.S.2 -  recrutarea unui grup țintă de 165 de persoane vârstnice dependente care vor beneficia de 

activități de îngrijire la domiciliu, consiliere juridică, informare socială și recuperare medicală 

(consiliere psihologică și kinetoterapie); 

O.S.3 -  furnizarea  servicii sociale cu caracter primar constând în evaluarea nevoilor, informare și 

consiliere socială  a minim 165 de persoane vârstnice; 

O.S.4 - furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu în sistem integrat, prin sprijin la activitățile de 

bază și instrumentale ale vieții zilnice, recuperare medicală prin servicii de kinetoterapie,  informare 

și consiliere juridică, consiliere psihologică. 



 Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: 

▪ proiect manageriat cu succes; 

▪ selectare/angajare personal proiect; 

▪ dotarea unității de îngrijire la domiciliu: obiecte de mobilier, echipamente, materiale 

necesare desfășurării în bune condiții a proiectului; 

▪ elaboarea documentației pentru serviciul social în vederea licențierii -1 serviciu nou inființat  

licențiat;   

▪ informarea și promovarea serviciilor acordate pentru cel puțin 165 persoane vârstnice cu 

domiciliul în Alba Iulia; 

▪ 2 cursuri pentru 9 specialiști implicați în furnizarea serviciilor sociale perfectionați și un 1 

curs de prim ajutor pentru 7 îngrijitori la domiciliu; 

▪  165 contracte pentru acordarea de servicii integrate și 165 planuri individualizate de 

îngrijire și asistență pentru vârstnicii recrutați în grupul țintă al proiectului; 

▪ 165 de persoane vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, din care cel puțin 

95 de beneficiari vor avea asigurate servicii de: informare și consiliere juridică, consiliere 

psihologică și servicii de kinetoterapie.   

Valoare totală eligibilă: 2,727,510.31 lei;  

Asistență financiară nerambursabilă: 2,672,818.60 lei  din care 2,318,383.83 lei valoare eligibilă 

nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT și 354,434.77 lei valoare eligibilă nerambursabilă din 

bugetul național; 

Contribuție proprie: 54,691.71 lei;  

Dată începere proiect: 1.08.2019; Dată finalizare proiect: 31.01.2022 (30 de luni). 

Locul de implementare al proiectului: Direcția de Asistență Socială cu sediul în Alba Iulia, B-dul 

Republicii, nr. 26,  județul Alba. 

Manager proiect 

Cristescu Adela Tania 
                                                                                                                   Alba Iulia, 13.01.2020 

                                                                              

 

 

Consiliul Local, Direcția de Asistență Socială, Bld. Republicii, nr. 26, Alba Iulia, Judeţul Alba,  

Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679 

Tel: +40 (0) 258   810 325 

Internet: www.apulum.ro; www.direcțiadeasistentasocialaalbaiulia; E-mail: social@apulum.ro  

Facebook: www.facebook.com/Direcția de Asistență Socială Alba Iulia 
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