
 

 
 

 
 

 

             Titlul proiectului 

„Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea 
centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate” 
 
 

             Beneficiar 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA, conform contractului 
de finanțare nr. 4470/24.06.2019. 
 
 

             Perioada de implementare 

38 luni: 01.12.2017 - 31.01.2021 
 
 

             Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului este de 3.024.141,62 lei, din care: 
 

 3.024.141.62 lei valoare totală eligibilă, din care: 

   2.570.520,38 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR; 

   393.138,41 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat; 

   60.482,83 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului; 
 0,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile. 

 
 

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului de față este crearea unei noi infrastructuri de servicii sociale prin 
modernizarea și dotarea unui centru de zi și construirea a 3 locuințe protejate în Comuna Mahmudia, 
județul Tulcea. 
 
 

             Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
          1. - reabilitarea, dotarea și modernizarea centrului existent și transformarea acestuia în centru 
de zi ca un nou serviciu social pentru persoanele adulte cu dizabilitați dezistinuționalizate și a 
persoanelor cu dizabilitați din comunitate;  
          2. - construcția și dotarea a 3 locuințe protejate ca un nou serviciu social înființat pentru 
integrarea în comunitate a 26 persoane adulte cu dizabilități. 
 
 
 
 

DESCRIERE PROIECT



 
 
 

             Rezultate 

 Rezultate așteptate generale 
      Proiectul de față se înscrie în seria iniţiativelor DGASPC Tulcea de creare de noi servicii sociale printr-o 

nouă infrastructură prin aplicarea de măsuri de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilițăți 
ce contribuie la dezvoltarea la nivel regional și local a noilor modele inovative de incluziune socială 
asigurând astfel cerințele Reg. 1303/2013 și implementarea „Strategiei integrate de dezvoltare 
durabilă a Deltei Dunarii”. 

 
 Rezultatele așteptate în funcție de activitățile proiectului 

Construcția și dotarea a 3 locuințe protejate ca un nou serviciu social înființat pentru integrarea în 
comunitate a 26 persoane adulte cu dizabilități. 
 

 

             Date de contact 

 
 Manager proiect – Costencu Mirela-Daniela, tel.: 0240517455; e-mail: secretariat@dgaspctl.ro 

 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

                   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitați: 

https://www.fonduri-ue.ro/ 
 

 
     __________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

                                                         Investim în viitorul tău! 

                        Proiect cofinanțat din Fondul European

 

de Dezvoltare Regională 

                                               prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 
 

 

 

www.inforegio.ro  | facebook.com/inforegio.ro 
 

 

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




