
 
 
 
 
 
 
 

31 iulie 2019 

Anunț de începere implementare proiect 
“Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice” 

POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI 
COD SMIS 126287 

 

Titlu proiect: “Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice” Contract nr. 4562/09.07.2019, cod SMIS. 
Numele Beneficiarului: UAT Comuna VALEA MARE 
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 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, Grup 
vulnerabil: persoane vârstnice. 

Autoritatea de Management: „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice” 
Organismul Intermediar: „Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia” 
Valoarea totală a proiectului este de 2.487.863,76 lei, din care finanţare nerambursabila in suma maxima de 2.419.517,81 lei 
(finanţare nerambursabilă din FEDR (70,00%) in valoare de 1.728.227,01 lei și din bugetul național (28,00%) in valoare de 
691.290,80 lei), valoarea cofinatarii eligibile a beneficiarului in suma de 49.377,91 lei, iar valoarea neeligibilă 18.968,04 lei. 
Obiectivul general al proiectului: il constituie realizarea unui centru de zi pentru persoane varstnice in comuna Valea Mare. 
Acesta va fi atins prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si adaptarea la cerintele activitatii propuse prin proiect, a unei 
cladiri existente la nivelul comunei Valea Mare, actualmente nefunctionala si aflata intr-o stare avansata de degradare. 
Obiective specifice ale proiectului: 
1. O cladire administrativa la standarde europene, reabilitata, modernizata conform normelor de functionare in vigoare, cu 
suprafata construita de 308.52 mp, suprafata desfasurata de 617.04 mp 
2. Amenajarea curtii si a spatiului verde al amplasamentului. 
3. Realizarea unei imprejmuiri 
4. Cresterea gradului de accesibilitate al pensionarilor care doresc conditii mai bune pentru ingrijirea si divertismentul lor. 
Furnizarea de servicii sociale competente la standarde internationale pentru persoanele varstnice. 
5. Un spatiu dotat corespunzator pentru buna desfasurare a activitatilor sociale pentru persoanele varstnice din comuna Valea 
Mare. 
6. Integrarea persoanele varstnice in comunitate prin cresterea adaptabilitatii 
Durata implementare: 62 luni (intre 01.05.2017 si 30.06.2022) 
Locul de implementare: numarul cadastral 70619, com. Valea Mare, jud. Dambovita. 
Informaţii suplimentare privind proiectul se pot obţine de la: domnul Voicu Marian Daniel – manager proiect , telefon: 
0723631844 
Date    de    contact:    Str.    PRINCIPALA,    nr.    218,    com.    Valea    Mare,    jud.    Dâmbovita,    tel    0245606322, e-mail: 
primariavaleamare2013@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 


