Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centrul de zi pentru
persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, Oraș Năsăud, Județul BistrițaNăsăud”

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Năsăud este beneficiar al proiectului Reabilitare și dotare
clădire existentă pentru proiectul „Centrul de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la
domiciliu, Oraș Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 115165, finanțat prin intermediul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axă Prioritară 8: dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale, prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate și promovând
incluziunea socială îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3: Creșterea
gradului de acoperire cu servicii sociale.

1. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente
pentru înființarea unui nou centru social fără componentă rezidențială destinat persoanelor vârstnice. Prin
urmare, realizarea proiectului de investiții propus va contribui la îndeplinirea Obiectivului Specific 8.3 al
Priorității de investiții 8.1, întrucât se va asigura creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale de la
nivelul orașului Năsăud. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale la nivel
local, regional și național și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înființarea unui centru
social fără componentă rezidențială pentru persoanele vârstnice, prin intermediul căruia vor fi furnizate
serviciile sociale de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu.
2. Descrierea investiției
Pentru înființarea centrului social cu funcțiunea de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu se va
reabilita, moderniza și dota o clădire aflată în domeniul public al orașului Năsăud, situată în centrul orașului,
Str. Piața Unirii, nr. 15. Construcția existentă este o clădire cu regimul de înălțime parter și etaj, iar suprafața
utilă totală este de 305,62 mp, în timp ce suprafața construită este de 203,53 mp. Suprafața aferentă parterului
este de 150,73 mp, iar suprafața aferentă etajului este de 153,09 mp, pe lângă suprafața balconului de 16,31
mp. Pentru construcția modernizată se va îmbunătăți aspectul arhitectural al obiectului existent și se va
îmbunătăți aspectul ambiental al amplasamentului.
Prin prezentul proiect se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea unor spații existente la parterul și
etajul tronsonului C, care formează unul dintre corpurile sediului Primăriei Năsăud, în spații adecvate unui
centru social fără componentă rezidențială pentru persoanele vârstnice. De asemenea, parterul și etajul 1 se
vor recompartimenta pentru a îndeplini funcțiile necesare bunei desfășurări a funcționării centrului. Accesul
la etaj se va realiza prin casa scării, din holul de intrare, situat la parterul clădirii și va exista o cale de acces
pentru persoanele cu dizabilități, prin achiziționarea și instalarea unui lift special în acest sens.

Având în vedere specificul apelului de proiecte, investiția propusă va ține cont de exigențele persoanelor cu
dizabilități prin particularizarea grupurilor sanitare la nevoile pe care le au, construcția unor rampe de acces
conform normativelor în vigoare, dar și accesibilizarea spațiilor comune prin instalarea unor plăcuțe/ lumini
semnalizatoare. De asemenea, se va asigura achiziționarea tuturor dotărilor/ echipamentelor necesare,
inclusiv a unui autovehicul adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, astfel încât după finalizarea
implementării și după obținerea acreditării, infrastructura să poată fi utilizată conform scopului intenționat.
3. Rezultatele proiectului
1. 1 clădire reabilitată și dotată și transformată în centru social fără componentă rezidențială pentru
persoane vârstnice, în cadrul căreia funcționează serviciul social de centru de zi și serviciul social de
unitate de îngrijire la domiciliu;
2. Minimum 100 de beneficiari de servicii sociale oferite de centrul de zi pentru persoane vârstnice și
minimum 50 de persoane beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu;
3. 1 autovehicul achiziționat pentru dotarea centrului social.

4. Data de începere a proiectului: 01.06.2017 – 31.07.2021
5. Perioada de implementare a proiectului: 15.03.2019 - 31.07.2021
6. Valoarea totală a proiectului este de: 2.835.054,08 lei, respectiv 2.409.795,97 lei contribuția UE și
425.258,11 contribuția națională.

