
 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 

Titlul proiectului și beneficiarul 

Parteneriatul dintre UAT ORAȘ SLĂNIC și UAT ORAȘ PLOPENI, condus și reprezentat de UAT ORAȘ 

SLĂNIC, în calitate de lider al parteneriatului, derulează începând cu data de 13.05.2020, proiectul 

„Înfiinţare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orasul Slănic, judeţul Prahova” (cod SMIS 

127735), cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare 

încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate de 

Management) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (în calitate de Organism 

Intermediar). 

 

Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare 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 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale”, Grup vulnerabil: persoane vârstnice. 

 

Locația implementării 

România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Judeţul Prahova, Oraș Slănic, strada Justiţiei nr 2. 

 

Perioada de implementare 

Perioada de implementare a Proiectului este de 36 de luni, respectiv între 21.11.2018 și 31.10.2021. 

 

Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 3.953.601,22 lei iar asistenţa financiară nerambursabilă este de 

3.675.199,62 lei (din care 2.625.142,58 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul 

European de Dezvoltare Regională și 1.050.057,04 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din 

buget de stat) 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Proiectul “Înfiinţare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orașul Slănic, judeţul Prahova” are 
drept obiectiv creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil- persoane 
vârstnice- și îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de sănătate și sociale la nivelul judeţului Prahova, în 
particular la nivelul orașului Slănic, prin dezvoltarea în această localitate a unui centru social de zi fără 
componenta rezidenţială, care să ofere persoanelor vârstnice acces la servicii sociale de calitate. 
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Obiectivele specifice ale proiectului 

Pentru îndeplinirea Obiectivului General au fost stabilite următoarele Obiective Specifice: 

1. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin înfiinţarea în termen de 23 luni a unui 

centru social de zi, necesar prestării de servicii sociale diversificate pentru persoanele vârstnice 

din comunitatea orașului Slănic, judeţul Prahova. 

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 664 de persoane vârstnice din orașul Slănic prin 

participarea la activităţi diverse care vor contribui la integrarea acestora în societate. Prin 

atingerea acestui obiectiv specific ce oferă infrastructura socială necesară integrării persoanelor 

vârstnice (inclusiv cele cu dizabilităţi) în comunitate, prevenirii marginalizării și incluziunii sociale 

a acestora, se asigură îndeplinirea indicatorului de realizare al proiectului măsurat prin număr de 

beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi reabilitata/ modernizata/ extinsa/ 

dotata, ce vor beneficia de serviciile sociale de calitate. 

 

Rezultate 

✓ 1 centru social fără componentă rezidentială a cărei infrastructură a fost reabilitată și dotată; 

✓ 664 beneficiari de servicii sociale. 

 

 

 

 

    
 
 
 
 

Date de contact: Oraș Slănic, str. Alexandru Odobescu nr. 2, judeţul Prahova, România, CP 106200, 
Telefon: 0244- 240299 / Fax: 0244- 240704 / E-mail: primariaslanic2017@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: 
www.fonduri-ue.ro 

 
Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 
2014-2020  

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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