
            

 

                                               

 

 

Comunicat de presă 
Data: 15.03.2019   

 
Lansare proiect: “CENTRUL SOCIAL DE ZI” amenajare teren, împrejmuire, racorduri și branșamente la 

utilități, spații verzi, amenajare drum de acces, alei și pistă de biciclete din Oraș Beclean, județul Bistrița-Năsăud 
 

Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare 
nerambursabilă nr. 3645/28.12.2018, Cod SMIS 123132, pentru proiectul ”CENTRUL SOCIAL DE ZI” amenajare teren, 

împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, spații verzi, amenajare drum de acces, alei și pistă de biciclete din 

Oraș Beclean, județul Bistrița-Năsăud. 

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea 
regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și 
a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și 
mijlocii din România”.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, creșterea gradului de 

incluziune socială și îmbunătățire a calității vieții pentru următoarele grupuri vulnerabile: persoane de vârsta a treia și 

alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității, inclusiv 

persoane cu dizabilități, copii care provin din familii aflate în dificultate, persoane toxico-dependente din orașul Beclean. 

Prin prezentul proiect vor fi înființate trei servicii sociale (social-medicale): Centru de zi pentru persoane vârstnice/adulte 

inclusiv pentru persoane cu dizabilități; Centru social de zi pentru copii aflați în dificultate și Centrul de zi pentru 

dependența de alcool, alte droguri și comportamente. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează construirea și funcționarea centrului social de zi cu servicii multiple, 

dotarea construcției realizate cu echipamente specifice funcțiunilor de socializare, consiliere și recuperare și construirea 

infrastructurii urbane de acces la Centrul de zi cu servicii multiple. 

Valoarea totală a proiectului este de 19.491.630,24 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 19.099.465,23 lei.  

Data începerii proiectului: 28.12.2018  
Data finalizării proiectului: 31.07.2021  

Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,  
Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud  
Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro 

  
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


