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ANUNȚ LANSARE PROIECT 

„Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene” 
 
 

Orașul Năsăud, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 01.07.2020 – 
31.12.2023 proiectul cu titlul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”, 
cod SMIS: 126749, în baza contractului de finanțare OIR-NV 9214/27.09.2019. 

 
Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv 
specific: 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională 
adecvate nevoilor specific, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a 
comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Apel de proiecte: POCU/436/4/4/126749. 
 
Proiectul va fi implementat de către Orașul Năsăud din județul Bistrița-Năsăud, în 
parteneriat cu Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – Filiala Bistrița. 
 

➢ Obiectivul general: Reducerea numărului persoanelor vârstnice care aparțin 
grupurilor vulnerabile de la nivelul orașului Nasaud și localitățile componente 
aparținătoare, prin furnizarea unor servicii sociale și socio-medicale relevante 
pentru nevoile identificate ale beneficiarilor. 

➢ Rezultate așteptate: 
1. Servicii sociale la centru de zi furnizate pentru un număr de 120 de persoane 

vârstnice, cu vârsta de 65 de ani și peste, aflate în situații de vulnerabilitate. 
2. Servicii medicale și socio-medicale furnizate unui număr de cel puțin 50 de 

persoane cu vârsta de 65 de ani și peste, aflate în situații de vulnerabilitate, de 
dependență sau care au anumite dizabilități. 

3. 5 membri ai celor 2 echipe de implementare (2 din partea liderului de parteneriat și 
3 din partea partenerului) formați în domeniul Managementului de servicii sociale și 
11 membri ai celor 2 echipe de implementare (4 din partea liderului de parteneriat și 
7 din partea partenerului) formați în domeniul primului ajutor. 

4. Numărul de persoane aflate în stare de vulnerabilitate redus cu cel puțin 96 de 
persoane vârstnice, reprezentand 56% din beneficiari. 

5. Măsurile integrate de inovare socială și nediscriminare vor fi realizate prin: 
- înființarea unei asociații a persoanelor vârstnice; 
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- organizarea unei campani de conștientizare și sensibilizare a comunității locale, 
pentru promovarea inovării sociale și a nediscriminării în legatură cu persoanele 
vârstnice, dar și cu persoanele de altă etnie sau minoritate, în scopul reducerii 
riscului de excluziune socială a acestora; 
- întocmirea unui „Manual al persoanei vârstnice” alături de un CD de tip audio-
book, realizat și distribuit la nivel local; 
- crearea unei aplicații electronice destinate persoanelor vârstnice. 

 
➢ Bugetul total al proiectului este de: 2.768.731,83 lei, dintre care 2.733.785,65 lei 

finanțare nermbursabilă și 34.946,18 lei valoarea cofinanţării eligibile a 
beneficiarului. 

 
Proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”, cod SMIS: 126749,   
este complementar proiectului „hard”, implementat de Orașul Năsăud și finanţat prin apelul 
de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, titlul: “Reabilitare și dotare clădire existentă pentru 
proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice şi unitate de îngrijire la domiciliu, 
Oraş Năsăud, Judeţul Bistriţa-Năsăud", cod SMIS 115165, prin intermediul căruia a 
fost reabilitată și dotată clădirea situată pe strada Piața Unirii, nr. 15, tronsonul C, care 
formează Corpul 2 al sediului Primăriei Orașului Năsăud. 
Cei interesați să afle detalii despre acest proiect sau care doresc să pună întrebări, pot să 
participe la conferința de presă ocazionată de demararea proiectului, organizată pentru 
mass-media locală și pentru cetățeni, vineri, 29 octombrie, 2021, începând cu ora 10:00, la 
sediul Primăriei Orașului Năsăud.  
 
 
Oraș Năsăud, Localitatea Năsăud,  
Județul Bistrița Năsăud, 
Strada Piața Unirii, Nr. 15, Cod postal 425200, 
Tel./fax: 0263.361026/0263.361029, 
E-mail: pon@primarianasaud.ro 
www.primarianasaud.ro  
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