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ANUNȚ  REFERITOR LA  LANSAREA PROIECTULUI: 

,,Seniori activi şi fericiţi prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia” 
POCU/436/4/4/125398 

 
Municipiul Alba Iulia prin Direcţia de Asistenţă Socială anunţă începerea proiectului „Seniori activi 

si fericiţi prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia”. Proiectul are ca scop reducerea 

numărului de persoane vârstnice vulnerabile din Municipiul Alba Iulia prin furnizarea de servicii sociale 

integrate, adecvate nevoilor specifice, în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice, aflat în 

subordinea Direcției de Asistență Socială. Proiectul urmăreşte dezvoltarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice- persoane de peste 65 ani din Municipiul Alba Iulia.  

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt: dotarea Centrului de zi pentru 

persoane vârstnice cu mobilier, utilități, echipamente şi materiale, perfecționarea profesională a 

personalului implicat în acordarea serviciilor precum și furnizarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice. Serviciile sociale care vor fi furnizate persoanelor vârstnice beneficiare ale 

proiectului sunt: îngrijire social-medicală, terapii specializate de recuperare fizică și reabilitare psihică, 

supraveghere, asistare și îngrijire personală pe timpul zilei, gimnastică și terapii de relaxare, activități de 

voluntariat și de implicare activă în viața comunității, activități de socializare, recreere și petrecere a 

timpului liber, informare și consiliere socială și psihologică, consiliere juridică, educație informală pentru 

o viață sănătoasă și activă, campanii de informare privind nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile 

îmbătrânirii active, destinate unui numar de 165 persoane vârstnice din Municipiul Alba Iulia. 

Proiectul ,,Seniori activi şi fericiţi prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia”- Cod 

MySMIS 2014+ 125398 este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2010, în baza contractului de finanţare POCU nr. POCU/436/4/4/125398, încheiat cu 

Ministerul Fondurilor Europene prin OIR-POSDRU Regiunea Centru. 

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 
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Locul de implementare al proiectului: Direcția de Asistență Socială cu sediul în Alba Iulia, B-dul 

Republicii, nr. 26, județul Alba  

Valoare totală eligibilă: 2.754.259,43 lei 

Asistență financiară nerambursabilă: 2.699.173,52 lei  

Contribuție proprie: 55.085,91 lei 

Dată începere proiect: 01.04.2020 

Dată finalizare proiect: 30.09.2022 (30 de luni) 

 

Persoană de contact: Todor Nichifor, Manager Proiect  
Tel/Fax: 0258/810325; (Tel/Fax: 0744771605) 
 E-mail: social@apulum.ro 
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