AP
Denumire apel
Cod apel

4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate
POCU/462/4/15

Lista finală a proiectelor aprobate
după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiara

Nr.
Cod
crit. proiect

Solicitant

Titlu proiect

Adresa
solicitant

Categorie
Beneficiar

Regiune
/ Județ

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Sud – Est/
Buzău

Punctaj

Obiectiv
specific

Obiectivul
general al
proiectului

Asigurarea
tranziţiei către
servicii de tip
locuinţă
protejată şi/sau
centru de zi si
către servicii la
asistent
personal
profesionist,
conform
nevoilor
individuale
evaluate pentru
60 de persoane
adulte cu
dizabilităţi din
grupul ţintă.

Reducerea
numărului de
persoane adulte
cu dizabilităţi
instituţionalizate
în Centrul de
Integrare prin
Terapie
Ocupaţională
Râmnicu Sărat
(C.I.T.O
Rm.Sărat) prin
sprijinirea
procesului de
dezinstituţionaliz
are şi tranziţie
spre viaţa
independentă/se
rvicii sociale la
nivelul
comunităţii
(servicii de tip
locuinţe
protejate şi
centru de zi,
respectiv asistent
personal
profesionist).
Creşterea
calităţii vieţii
pentru 150 de
persoane adulte
cu dizabilităţi
aflate în
instituţiile de tip
rezidenţial de
mare capacitate,
prin oferirea
de servicii
alternative de tip

Buget total
eligibil
1 = 2+5

1

2

129089

131362

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
BUZĂU

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
CONSTANŢA

Viaţă nouă în
comunitate

DIZABILITATEA NU
ESTE O BARIERĂ!

Judeţul Buzău,
România, Str.
Bistriţei nr. 41, ,
judeţul Buzău,
cod poştal
120212, România

Municipiul
Constanţa,
România, Str.
DECEBAL nr. 22, ,
judeţul
Constanţa, cod
poştal 900665,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Sud – Est/
Constanţa

92

90

Furnizarea de
servicii sociale
de tip Locuinţă
Protejată şi
Centru de Zi.

Asistenta
financiarea
nerambursabil
a (AFN)
2 = 3+4

Buget (UE)

Buget de
stat (BS)

Contributie
proprie
beneficiar

3

4

5

7.842.378,00

7.685.530,58

6.666.021,29

1.019.509,29

156.847,42

7.578.435,07

7.426.866,37

6.441.669,81

985.196,56

151.568,70

3

4

5

126479

130548

131403

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
BACĂU

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
BACĂU

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ

Furnizare servicii
sociale pentru
persoane adulte cu
dizabilităţi

Şanse egale pentru
viaţa în comunitate

Găgeşti comunitate
incluzivă pentru

Municipiul Bacău,
România, Str.
Condorilor nr. 2, ,
judeţul Bacău,
cod poştal
600302, România

Municipiul Bacău,
România, Str.
Condorilor nr. 2, ,
judeţul Bacău,
cod poştal
600302, România

Municipiul Vaslui,
România, Str.
Şoseaua Naţională

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

furnizor de
servicii sociale
de drept

Nord –
Est/
Bacău

Nord –
Est/
Bacău

Nord –
Est/
Vaslui

89

89

87

Dezvoltarea de
servicii sociale
pentru
dezinstituţionali
zarea
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi
aflate în Centrul
de Recuperare
şi
Reabilitare a
Persoanelor cu
Handicap
Comăneşti (3
locuinţe
protejate, 1
centru de zi, 5
asistenţi
personali
profesionişti, 1
Serviciu de
asistenţă şi
suport pentru
persoanele
adulte cu
dizabilităţi)
Funcţionarea
serviciilor
integrate pentru
24 persoane
adulte cu
dizabilităţi în
cadrul celor 4
locuinţe
protejate şi a
centrului de zi
construite prin
proiectul
Investiţii în
servicii sociale
comunitare
pentru persoane
adulte cu
dizabilităţi în
comuna Tamaşi,
judeţul Bacău
finanţat prin
POR 2014 –
2020.
Îmbunătăţirea
calităţii şi
diversificarea

Locuinţe
Protejate
coroborate cu
servicii sociale
de tip Centru de
Zi.
Reducerea
numărului de
persoane adulte
cu dizabilităţi din
sistemul
instituţionalizat
prin asigurarea
serviciilor la
nivelul
comunităţii.

7.892.895,62

Dezinstituţionaliz
area şi
prevenirea
reinstituţionaliză
rii persoanelor
adulte cu
dizabilităţi din
cadrul Centrului
de Recuperare şi
Reabilitare
Neuropsihiatrică
Răcăciuni prin
furnizarea de
servicii la nivelul
comunităţii.

Îmbunatatirea şi
dezvoltarea
sistemului de

7.735.028,14

6.708.961,30

1.026.066,84

157.867,48

7.778.210,96

7.622.637,05

6.611.479,33

1.011.157,72

155.573,91

7.082.097,95

6.940.455,99

6.019.783,26

920.672,73

141.641,96

6

7

130550

130561

SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI A
JUD. VASLUI

persoane cu
dizabilităţi

Vaslui-Iaşi nr. 1, ,
judeţul Vaslui,
cod poştal
730003,
România

public,
acreditat
conform legii

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
BACĂU

Suport pentru viaţa
independentă în
comunitate a
persoanelor cu
dizabilităţi

Municipiul Bacău,
România, Str.
Condorilor nr. 2, ,
judeţul Bacău,
cod poştal
600302, România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI A
JUD. VASLUI

Tutova & Pogana comunităţi
incluzive pentru
persoane cu
dizabilităţi

Municipiul Vaslui,
România, Str.
Şoseaua Naţională
Vaslui-Iaşi nr. 1, ,
judeţul Vaslui,
cod poştal
730003,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

serviciilor
furnizate
beneficiarilor de
cei 31 de
angajaţi în
locuinţa
protejată şi
centrul de zi
din com.
Găgeşti, jud.
Vaslui

Nord –
Est/
Bacău

Nord –est/
Vaslui

86

86

Funcţionarea
serviciilor
integrate pentru
24 persoane
adulte cu
dizabilităţi în
cadrul celor 4
locuinţe
protejate şi a
centrului de zi
construite prin
proiectul
Servicii sociale
alternative
pentru persoane
adulte cu
dizabilităţi
finanţat prin
POR 2014 – 2020
în comuna
Răcăciuni,
judeţul Bacău
Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea
serviciilor /
activităţilor
integrate bazate
pe
comunitateîin
cadrul
locuinţelor
protejate şi
centrelor de zi
din comunele
Tutova şi
Pogana.

servicii sociale
bazate pe
comunitate, din
comuna Găgeşti,
judeţul Vaslui,
pentru integrarea
şi
dezvoltarea
abilităţilor de
viaţă autonomă a
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi,
dezinstituţionaliz
ate din cadrul
Centrului de
Recuperare şi
Reabilitare a
Persoanelor cu
Handicap
(CRRPH) Huşi.
Facilitarea
tranziţiei spre
traiul
independent şi
prevenirea
reinstituţionaliză
rii persoanelor
adulte cu
dizabilităţi
intituţionalizate
în cadrul
Centrului de
Recuperare şi
Reabilitare
Neuropsihitrică
Răcăciuni prin
servicii asigurate
in comunitate.

Dezvoltarea
sistemului de
servicii sociale
bazate pe
comunitatea
locală din
comunele Tutova
şi Pogana din
judeţul Vaslui,
pentru
integrarea şi
dezvoltarea
abilităţilor de
viaţă autonomă a
persoanelor
adulte cu

7.894.215,53

7.736.230,90

6.710.083,23

1.026.147,67

157.984,63

7.645.806,32

7.492.071,95

6.498.935,37

993.136,58

153.734,37

8

9

130562

130289

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI A
JUD. VASLUI

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI A
JUD. VASLUI

Murgeni & Banca comunităţi
incluzive pentru
persoane cu
dizabilităţi

GIPO - comunităţi
incluzive pentru
persoane cu
dizabilităţi

Municipiul Vaslui,
România, Str.
Şoseaua Naţională
Vaslui-Iaşi nr. 1, ,
judeţul Vaslui,
cod poştal
730003,
România

Municipiul Vaslui,
România, Str.
Şoseaua Naţională
Vaslui-Iaşi nr. 1, ,
judeţul Vaslui,
cod poştal
730003,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Nord –est/
Vaslui

Nord –
Est/
Vaslui

86

85

Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea
serviciilor /
activităţilor
integrate bazate
pe comunitate
în cadrul
locuinţelor
protejate şi
centrelor de zi
din oraşul
Murgeni şi
comuna Banca.

Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea
serviciilor /
activităţilor
integrate bazate
pe comunitate
în cadrul
locuinţelor
protejate şi
centrelor de zi
din comunele
Olteneşti,
Gîrceni,
Ivăneşti,
Pungeşti .

dizabilităţi
dezinstituţionaliz
ate din cadrul
Centrului de
Recuperare şi
Reabilitare a
Persoanelor cu
Handicap
(CRRPH) Huşi.
Dezvoltarea
sistemului de
servicii sociale
bazate pe
comunitatea
locală din oraşul
Murgeni şi
comuna Banca,
din judeţul
Vaslui, pentru
integrarea şi
dezvoltarea
abilităţilor de
viaţă autonomă a
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi
dezinstituţionaliz
ate din cadrul
Centrului de
Recuperare şi
Reabilitare a
Persoanelor cu
Handicap
(CR.R.P.H.) Huşi.
Dezvoltarea
sistemului de
servicii sociale
bazate pe
comunitatea
locală din
comunele
Olteneşti,
Gîrceni, Ivăneşti
şi Pungeşti din
judeţul
Vaslui, pentru
integrarea şi
dezvoltarea
abilităţilor de
viaţă autonomă a
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi
dezinstituţionaliz
ate din cadrul
Centrului de
Recuperare şi
Reabilitare a
Persoanelor cu

7.645.708,16

7.491.973,79

6.498.851,94

993.121,85

153.734,37

7.645.442,70

7.492.278,33

6.498.626,30

993.652,03

153.164,37

10

11

12

13

130549

128551

126406

130622

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
BACĂU

Incluziune socială
prin servicii sociale
în comunitate

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
PRAHOVA

Trel: lnteracţiune,
lntegrare,
lndependenţă! proiect B

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
PRAHOVA

Trel: lnteracţiune,
lntegrare,
lndependenţă! proiect A

FUNDAŢIA DE
SCLEROZĂ
MULTIPLĂ
BIHOR M.S.

Tranziţia către
societate a
persoanelor adulte
cu dizabilităţi din
judeţul Bihor prin
implementarea
unor
măsuri integrate de
sprijin psiho-sociomedical

Municipiul Bacău,
România, Str.
Condorilor nr. 2, ,
judeţul Bacău,
cod poştal
600302, România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Nord –
Est/
Bacău

Municipiul
Ploieşti, România,
Str. Şoseaua
Vestului nr. 14-16,
, judeţul Prahova,
cod poştal
100298,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Sud –
Muntenia/
Prahova

Municipiul
Ploieşti, România,
Str. Şoseaua
Vestului nr. 14-16,
, judeţul Prahova,
cod poştal
100298,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Sud –
Muntenia/
Prahova

Municipiul
Oradea, România,
Str. Buzăului nr.
2B, , judeţul
Bihor, cod poştal
410249, România

furnizor de
servicii sociale
de drept
privat,
acreditat
conform legii

Nord –
Vest/
Bihor

85

83,5

82,5

81

Funcţionarea
serviciilor
integrate pentru
24 persoane
adulte cu
dizabilităţi în
cadrul celor 4
locuinţe
protejate şi a
centrului de zi
construite prin
proiectul
Servicii
comunitare
pentru persoane
adulte cu
dizabilităţi
finanţat prin
POR 2014 – 2020
în oraşul Târgu
Ocna, judeţul
Bacău;
Asigurarea
funcţionării
serviciilor
integrate de
sprijin (3
locuinţe
protejate şi 1
centru de zi) în
conformitate cu
standardele de
calitate în
vigoare.
Asigurarea
funcţionării
serviciilor
integrate de
sprijin (2
locuinţe
protejate şi 1
centru de zi) în
conformitate cu
standardele de
calitate în
vigoare.
Dezvoltarea
unor măsuri şi
intervenţii
integrate în
vederea
sprijinirii
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi în
procesul de
tranziţie de la

Handicap
(CR.R.P.H.) Huşi.
Susţinerea
procesului de
dezinstituţionaliz
are şi de
prevenire a
reinstituţionlizări
i persoanelor
adulte cu
dizabilităţi din
cadrul Centrului
de
Recuperare şi
Reabilitare a
Persoanelor cu
Handicap
Comăneşti prin
asigurarea
serviciilor la
nivelul
comunităţii.
Obiectivul
general al
proiectului este
furnizarea de
servicii sociale
adaptate
nevoilor
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi.
Obiectivul
general al
proiectului este
furnizarea de
servicii sociale
adaptate
nevoilor
persoanelor
adulte cu
dizabilităţi.
Furnizarea unui
set integrat de
activităţi/servicii
de sprijin în
vederea reducerii
numărului de
persoane cu
dizabilităţi
plasate în
instituţii
rezidenţiale.

7.888.419,08

7.730.641,06

6.705.156,23

1.025.484,83

157.778,02

6.055.576,55

5.934.465,02

5.147.240,07

787.224,95

121.111,53

5.682.768,10

6.401.544,45

5.569.112,74

6.362.168,64

4.830.352,89

5.441.312,83

738.759,85

920.855,81

113.655,36

39.375,81

14

15

129032

127949

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA
COPILULUI
NEAMŢ

ASOCIATŢA
PROFESIONAL
Ă
NEGUVERNAM
ENTALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ASSOC

BARRIER-FREE

Tranziţia spre
servicii sociale în
comunitate

Municipiul Piatra
Neamţ, România,
Str. Alexandru cel
Bun nr. 11, ,
judeţul Neamţ,
cod poştal
610004,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
public,
acreditat
conform legii

Municipiul Baia
Mare, România,
Str. Rachetei nr.
3, , judeţul
Maramureş, cod
poştal 430204,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
privat,
acreditat
conform legii

Nord –
Est/
Neamţ

Nord –
Vest/
Maramure
ş

80

80

ingrijirea
instituţionalizat
ă către
integrarea în
comunitate prin
organizarea
unor servicii
complexe
realizate la
nivelul
comunităţii
pentru un
număr de minim
26 de persoane
adulte cu
dizabilităţi
anterior
instituţionalizat
e care
beneficiază de
servicii
comunitare,
prin acţiuni
multidirecţionat
e
Reducerea
numărului de
persoane cu
dizabilităti
anterior
instituţionalizat
e în centre
rezidenţiale
clasice cu 72 de
persoane prin
oferirea
serviciilor de tip
locuinţă
protejată
Dezvoltarea şi
funcţionarea a 2
noi tipuri de
servicii sociale
în Comuna
Mireşu Mare
(locuinţe maxim
protejate-LMP,
centru
de zi-CZ) în
vederea
dezinstituţionali
zării a 20 de
persoane cu
dizabilităţi
aflate în CRRPH
Sighetu
Marmaţiei din
judeţul

Dezvoltarea unui
program integrat
de servicii la
nivelul
comunităţii care
să contribuie la
reducerea
numărului de
persoane adulte
cu dizabilităţi
instituţionalizate
din centrele
rezidenţiale de
tip clasic din
judeţul Neamţ.
Obiectivul
general al
proiectului
urmăreşte să
contribuie la
dezinstituţionaliz
area a 20 de
persoane adulte
cu dizabilităţi
aflate în
instituţia
de tip rezidenţial
CRRPH (Centru
de Recuperare şi
Reabilitare
Persoanelor
adulte cu
dizabilităţi/Hand

7.894.284,68

7.140.022,99

7.736.398,97

7.137.491,62

6.710.141,99

6.069.019,55

1.026.256,98

1.068.472,07

157.885,71

2.531,37

Maramureş.

16

130443

ASOCIAŢIA
PROFESIONAL
Ă
NEGUVERNAM
ENTALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ASSOC

Furnizarea de
servicii sociale
integrate în
comunitate

Municipiul Baia
Mare, România,
Str. Rachetei nr.
3, , judeţul
Maramureş, cod
poştal 430204,
România

furnizor de
servicii sociale
de drept
privat,
acreditat
conform legii

Nord –
Vest/
Maramure
ş

79

Dezvoltarea şi
funcţionarea a 2
noi tipuri de
servicii sociale
în Comuna
Mireşu Mare
(locuinţe maxim
protejate-LMP,
centru de zi-CZ)
în vederea
dezinstituţionali
zării a 20 de
persoane cu
dizabilităţi
aflate în CRRPH
Sighetu
Marmaţiei din
judeţul
Maramureş.

icap) din Sighetul
Marmaţiei,
asigurând
imbunătăţirea
condiţiilor de
viaţă şi creşterea
şanselor de
integrare socială
prin oferirea de
servicii pe
termen lung în
cadrul a 2
locuinţe maxim
protejate, a unui
centru de zi şi a
unui serviciu de
asistenţă şi
suport.
Obiectivul
general al
proiectului
urmăreşte să
contribuie la
dezinstituţionaliz
area a 20 de
persoane adulte
cu dizabilităţi
aflate în
instituţia
de tip rezidenţial
CRRPH (Centru
de Recuperare şi
Reabilitare
Persoanelor
adulte cu
dizabilităţi/Hand
icap) din Sighetul
Marmaţiei,
asigurând
imbunătăţirea
condiţiilor de
viaţă şi creşterea
şanselor de
integrare socială
prin oferirea de
servicii pe
termen lung în
cadrul a 2
locuinţe maxim
protejate, a unui
centru de zi şi a
unui serviciu de
asistenţă şi
suport.
Total Lei
Total Euro

7.140.022,99

7.137.491,62

6.069.019,55

1.068.472,07

2.531,37

117.207.829,15
25.240.181,14

115.230.842,77
24.814.445,97

99.626.654,94
21.454.154,00

15.604.187,83
3.360.291,97

1.976.986,38
425.735,16

