
                        
 
 
Scurtă descriere a proiectului                            Data 

           octombrie 2019 

Titlul proiectului : ”Construire Centru Multifuncţional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate - Zona Şezătorii-Pădurii”  

COD SMIS 128371 
                                                                                                               

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Arad 
Scopul proiectului:  Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile 
urbane şi rurale. 
Obiectivele specifice vizate în cadrul proiectului :  
1. Centru de zi pentru copii 
2. Centru Comunitar de servicii integrate pentru adulti  
Obiectivul de investiţii este destinat îmbunătăţirii serviciilor sociale, educaţionale şi cultural – recreative, alături de asigurarea unor 
spaţii publice urbane facile activităţilor şi beneficiarilor proiectului şi anume, persoanele din zone urbane marginalizate. 
 
Rezultatele proiectului:   
Construcţia va avea suprafaţa construită de 483,01 mp şi suprafaţa desfăşurată de 826,61 mp. 
Spatiul exterior in suprafata de 733,99 mp va fi amenajat astfel: 
- Alei propuse = 206,8 mp 
- Parcaje = 38 mp 
- Loc de joaca = 39 mp 
- Spatiu verde = 450,19 mp 
Spaţiile interioare vor deservi următoarelor activităţi şi servicii sociale, care vor fi prestate de către Direcţia de Asistenţă Socială. 
Spaţiul exterior este împărţit în două zone: 
- zona accesului auto şi pietonal, unde se poate face şi accesul firmei de catering 
- zona curţii destinată activităţilor în aer liber pentru comunitatea din zonă, precum şi spaţiul de joacă destinat copiilor care are 
directă legătură cu spaţiul de joacă din interiorul clădirii. 
 Grupul tinta vizat de ideea de proiect: 1.309 persoane - locuitori ai zonei Sezatorii-Pădurii. 
 
Data de începere a proiectului : 09.09.2019 
Data finalizării proiectului: 31.03.2022 
Perioada de implementare a proiectului:  28.08.2018 - 31.03.2022  
Valoarea totală a proiectului este de 6,889,850.73 lei.  Finanțarea nerambursabile este de 6,752,053.72 lei, din care valoarea 

finanțării nerambursabile din FEDR este de 5,856,373.15 lei și valoarea din bugetul național este de 895,680.57 lei 

 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR)  în cadrul  Programului 
Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” Prioritatea de investiții 4.3 - ”Oferirea de 
sprijin pentru regenerare fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi  rurale”, Operațiunea - 
Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi  sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România. 

 
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  de Dezvoltare Regională  
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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              Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  
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