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Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea serviciilor 
sociale la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra 
gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa 
muncii, reprezintă o preocupare permanentă pentru 
Consiliul Judeţean Giurgiu.

Proiectul de faţă, prin obiectivele, activităţile şi 
rezultatele preconizate, va evita orice discriminare bazată 
pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credinţă, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în concordanţă 
cu cerinţele legislative în domeniu, în vederea asigurării 
unui acces egal şi nediscriminatoriu la asistenţa socială.

Decizia de a reabilita, dezvolta, extinde şi dota 
clădirea existentă, ce va deveni un centru de asistenţă 
socială ce furnizează servicii de o calitate superioară, vine 
în spijinul creşterii calităţii vieţii populaţiei, prin 
asigurarea unei infrastructuri sociale moderne, care să 
corespundă necesităţilor prezentului, asigurându-se astfel 
o deplină echitate socială în accesul la aceste servicii.

Introducere



este de 364.160,92 lei; 

-co-finanţarea eligibilă a 
Bene f i c i a ru lu i  e s te  de  
56.024,75 lei.

 a 
proiectului este de 16 luni de la 
data semnării contractului de 
finanţare, respectiv 16.02.2013, 
p â n ă  l a  1 5 . 0 6 . 2 0 1 4  ( c u  
posibilitatea de prelungire).

  a  
contractului de finanţare este de 
3.540.462,09 lei din care:

-valoarea totală eligibilă este 
de 2.801.237,85 lei;

-valoarea eligibilă neram-
bursabilă din FEDR este de 
2.381.052,17 lei; 

-valoarea eligibilă neram-
bursabilă din bugetul naţional 

În cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 3, Domeniul major 
de intervenție 3.2, Judeţul 
Giurgiu, în calitate de beneficiar, a 
încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Durata de implementare
Publice, în calitate de Autoritate 
de Management, Contractul de 
Finanţare nr. 3649/15.02.2013, 
care are ca obiect acordarea 
finanţării nerambursabile pentru 
p r o i e c t u l  „ R e a b i l i t a r e ,  
modernizare, extindere şi dotare  În cadrul acestui proiect 
Căminul pentru persoane vârstnice se vor realiza activităţi de 
Mironeşti, judeţul Giurgiu”. investiţii şi activităţi de 

informare şi publicitate care 
vor respecta prevederile legale 

Va loa rea  to ta l ă
în vigoare,  prevederile din 
Anexa II – Măsuri de informare şi 
publicitate din contractul de 
finanţare şi Manualul de 
identitate vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional 
ediţia Martie 2013 pus la 
dispoziţie de autoritatea 
contractantă.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiect „Reabilitare, modernizare, 
extindere şi dotare Căminul pentru persoane 
vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu” Cod SMIS: 
24684
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tarea, extinderea şi echiparea 
clădirii căminului pentru per-
soanele vârstnice din comuna 
Gostinari, satul Mironeşti;

-Adaptarea gradului de înzes-
trare şi dotare a spațiilor 
existente la standardele şi 
normativele în vigoare care 
reglementează funcţionarea 
unor astfel de centre şi 
furnizarea serviciilor sociale 

adaptarea gradului de înzestrare şi 
aferente;

dotare a spaţiilor existente la 
standardele şi normativele în 

-Asigurarea egalităţii de şanse 
vigoare ce reglementează func-

persoanelor vârstnice eli-
ţionarea unor astfel de centre şi 

gibile pentru astfel de 
furnizarea serviciilor sociale 

servicii sociale şi creşterea 
aferente.

calităţii vieţii acestora;

-Îmbunătăţirea manage-
mentului şi organizării 
sistemului de furnizare a 

a l  p r o i e c t u l u i  c o n s t ă  î n  
serviciilor sociale la nivelul 

îmbunătăţirea calităţii infra-
instituţiilor din judeţul 

structurii pentru serviciile sociale 
Giurgiu;

destinate persoanelor vârstnice 
din regiunea Sud- Muntenia şi 

-Dezvoltarea capacităţii 
asigurarea accesului egal al 

autorităţilor publice jude-
cetăţenilor la astfel de servicii.

ţene de identificare a 
problemelor sociale, de 
dezvoltare şi implementare 
de programe sociale;

ale proiectului sunt:
-Contribuţia la crearea unui 
sistem unitar şi comprehensiv 

- Creşterea calităţii şi 
de servicii sociale în regiune.

diversificarea serviciilor de asis-
tenţă socială furnizate la nivelul 
județului Giurgiu, prin reabi-
litarea, modernizarea, dezvol-

SCOPUL  
PROIECTULUI 

OBIECTIVUL
GENERAL

OBIECTIVELE
SPECIFICE
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GRUPUL ŢINTĂ

Beneficiari direcţi :

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 Beneficiari indirecţi:  

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

căruia i se adresează proiectul îl 
reprezintă: persoanele vârstnice 
din judeţul  Giurgiu;

60 de persoane ce vor fi 
asistate în cadrul căminului 
pentru persoane vârstnice 
Mironeşti;

38 de angajaţi ai Căminului 
care vor beneficia de condiţii 
de muncă mai bune şi implicit 
îşi vor exercita meseria cu mai 
multă eficienţă şi profe-
sionalism;

Consiliul Judeţean Giurgiu în 
calitate de proprietar al 
infrastructurii reabilitate, mo-
dernizate, extinse şi dotate.

 

familiile persoanelor asistate;

unităţile deconcentrate impli-
cate şi co-interesate de 
îmbunătăţirea serviciilor de 
asistenţă socială din judeţ;

în t reaga  popu la ţ ie  d in  
Regiunea Sud- Muntenia.

3



Principalele activi-
Ÿtăţi de intervenție asupra 

infrastructurii centrului 
sunt:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ŸŸ

Ÿ

Ÿ

Au fost încheiate 
Ÿ pâna în prezent urmă-

toarele contracte:

Ÿ

ŸŸ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

completarea şi înlocuirea 
dotărilor specifice şi a 
dotărilor PSI.

 
În cadrul proiectului au fost 

realizate pâna în prezent urmă-Lucrări de reabilitare 
toarele activităţi:generale: achiziţionarea şi mon-

tarea a 2 centrale termice 
Organizarea conferinţei de dimensionate pentru alimentarea 
presă în cadrul căreia au fost cu agent termic a clădirilor C1, C3, 
prezentate obiectivele, sco-C4, C6 si C11 inclusiv reţelele 
pul şi rezultatele proiectului;termice de racordare şi amena-

jarea spaţiului necesar;
Au fost publicate în presa 
locală şi regională un comu-înlocuirea foselor existente cu 
nicat de presă şi un articol de o staţie de epurare cu 
presă;capacitate de 80 LE;

S-a realizat un panou tem-realizarea unei gospodării de 
porar pentru informarea apă cu puţ forat, a hidro-
publicului despre proiect;forului şi a reţelelor de apă şi 

canalizare;
Lucrările de construcţie au 
fost demarate şi sunt în curs executarea de rampe pentru 
de execuţie.accesul în clădiri a persoa-

nelor cu dizabilităţi;

refacerea aleelor pietonale şi 
auto după execuţia lucrărilor 
prin delimitare cu borduri şi 
completarea stratului de 

Contractul de informare şi uzură cu refuz de ciur;
publicitate;
Contractul de audit;executarea de lucrări pentru 
Contractul de dirigenție de protecţia mediului- refacerea 
şantier;cadru lu i  na tu ra l  după  
Contractul de lucrări;terminarea lucrărilor de 
Contracte pentru 60% din execuţie, respectiv împrăş-
dotările Căminului;tiere, nivelare şi cilindrare 

pământ excavat;

4



          
La n ivelul  judeţulu i  Cele două instituții urmă-

Giurgiu, funcționează Direcţia resc, în principal:
Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului (DGASPC), Sensibilizarea şi informarea 
subordonată Consiliului Judeţean opiniei publice asupra drep-
Giurgiu şi care are rolul de a turilor persoanelor asistate în 
asigura aplicarea politicilor şi vederea îmbunătăţirii atitu-
strategiilor de asistenţă socială în dinii şi comportamentului 
domeniul protecţiei copilului, general privind problematica 
familiei, persoanelor singure, integrării în societate a 
persoanelor vârstnice, persoa- persoanelor cu probleme de 
nelor cu handicap, precum şi a ordin social şi a familiilor 
oricăror persoane aflate în nevoie. acestora prin activităţi de 

informare, sesizare, prevenire 
a abuzurilor inclusiv preve-

C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n  nirea şi combaterea exploa-
Giurgiu, prin Direcţia Generală de tării copilului prin muncă; 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului urmăreşte îndeplinirea Crearea unui sistem de suport 
obiectivelor sale generale şi pentru persoanele cu handi-
operaţionale în perioada 2007- cap care să corespundă 
2013 şi îndeplinirea funcţiilor sale standardelor de calitate în 
de strategie, de coordonare a vigoare;
activităţilor de asistenţă socială şi 
protecţie a copilului la nivelul Crearea unui sistem de suport 
judeţului, de administrare a pentru persoanele vârstnice;
fondurilor pe care le are la 
dispoziţie, de colaborare cu Continuarea descentralizării 
serviciile publice deconcentrate serviciilor din sistemul de 
ale ministerelor şi instituţiilor protecţie a copilului.
care au responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, cu 
serviciile publice locale de 
asistenţă socială, precum şi cu 
reprezentanţii societăţii civile 
care desfăşoară activităţi în 
domeniu de execuţie şi repre-
zentare.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Dotările eligibile la care se adaugă şi cele neeligibile ale 
proiectului sunt:

a. Corpul C1

Dotare

Maşină de spălat 25 kg 

Uscător 25 kg

Calandru

Mașină de călcat

Masă de călcat

Mașină de cusut

Dulap metalic cu 2 uși

1

1

1

2

2

1

3

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Dotări eligibile

Dotări neeligibile

Coș de rufe

Stingător cu pulbere Co2 - P6

Stingător cu pulbere Co2 - G6

4

2

2

buc

buc

buc

b. Corpul C3

Dotare

Pat metalic

Saltea

Noptieră

Dulap

Masă

Scaun

13

13

13

13

4

13

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Dotări eligibile

Dotări neeligibile

Stingător cu pulbere Co2 - P6 2 buc
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c. Corpul C4

Dotare

Plită electrică

Aragaz 4 ochiuri

Frigider 350 l

Ladă frigorifică 410 l

Birou 120x80x74 cm

Scaun

Dulap 2 uși pal 45x45x205 cm

Bibliotecă 90x45x205 cm

Copiator multifuncțional

Calculator

Imprimantă inkjet color

1

1

1

1

5

5

5

1

1

3

3

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Dotări eligibile

Dotări neeligibile

Stingător cu pulbere Co2 - P6 4 buc

d. Corpul C11

Dotare

Pat metalic

Saltea

Noptieră

Dulap

Masă

Scaun

Canapea extensibilă

14

14

15

15

8

24

1

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Dotări eligibile

Dotări neeligibile

Stingător cu pulbere Co2 - P6 8 buc
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e. Corpul C6

Dotare

Pat metalic

Saltea

Noptieră

Dulap

Masă

Scaun

Canapea extensibilă

Canapea consultații

Dulap medicamente

Dupal aparatură

Dulap fișier

Birou

Scaun rotativ

Aspirator

Stetoscop

Trusă medicală urgențe

Sterilizator

Suport pentru perfuzor

Cântar

Glucometru

Otoscop

Calculator

Imprimantă inkjet color

34

34

35

35

14

43

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Dotări eligibile

Dotări neeligibile

Tensiometru cu mercur

Tensiometru cu alcool

Stingător cu pulbere Co2 - P6

2

10

8

buc

buc

buc
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Prin implementarea proiectului se vor 
obţine următoarele rezultate: 

Ÿ Căminul pentru persoane vârstnice 
Mironeşti, judeţul Giurgiu reabilitat extins 
şi echipat, cu o capacitate de cazare de 60 
de persoane ;

Ÿ Un cămin dotat cu: mobilier specific, 
echipamente şi dotări de specialitate 
pentru camere, club, bucătărie, cabinet 
medical, birouri;

Ÿ Creşterea numărului de persoane 
vărstnice care beneficiază de Căminul 
pentru persoane vârstnice ;

Ÿ Creșterea eficienţei energetice a 
imobilului  reabilitat/modernizat/extins 
(MWh/an)

Ÿ Măsuri de informare şi publicitate 
concretizate prin: 1 comunicat de presă în 
presa locală/regională la începutul 
proiectului, 1 comunicat de presă în presa 
locală/regională la terminarea proiec-
tului, 1 conferinţă de 
presă la  începutul  
proiectului, 1 conferinţă 
de presă la sfarşitul 
proiectului, 1 panou 
temporar, 1 placă per-
manentă ,  1800  de  
broşuri.
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