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Comunicat de presă 

              Data: Iunie 2018 

Lansare proiect: „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială,  
strada Gheorghe Lazăr din  Municipiul Orăştie”  

 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar  şi Unitatea Administrativ –
Teritorială Municipiul Orăştie în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanţare nerambursabilă 
nr. 1334/13.04.2018, pentru proiectul  „Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe 
Lazăr din  Municipiul Orăştie”. 
Numele programului: Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale  
Prioritatea de investiţii 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 şi de recreare, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale. 
Obiectivul specific 8.3  - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea sistemului de protecţie a persoanelor vârstnice din 
municipiul Orăştie, asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la toate resursele 
comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 
sociale în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau 
excluderea socială a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile. 
Grupul ţintă al proiectului: persoane vârstnice (care au împlinit vârsta de 65 de ani), persoane cu 
dizabilităţi 
Valoarea totală a proiectului: 2.450.887,26 lei 
Valoarea finanţării nerambursabile: 2.213.428,00 lei 
Valoarea contribuţiei proprii: 45.172, 00 lei 
Valoarea cheltuielilor neeligibile : 192.287,26 lei  
Durată implementare proiect: 24 de luni, respectiv de la 13.04.2018 - 28.02.2020 
Cod SMIS 2014+: 110574 
Persoană de contact: Oltean Ioana Mihaela, manager proiect  
Tel./e-mail: 0730601870/ mihapirva@yahoo.com    
Date de contact: OVIDIU LAURENŢIU BĂLAN, primar Municipiul Orăştie 
Tel. : 0254-241513, e-mail: primaria@orastie.info.ro, www.orastie.info.ro 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 
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