
Primăria comunei Lungeşti (UAT Lungesşti - Lider de parteneriat), în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Vâlcea (DGASPC Vl - Partener 1), implementează, în perioada 06.11.2018 -  30.03.2021, 
proiectul "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SAT FUMURENI, COMUNA LUNGEŞTI, JUD 
VALCEA” -  cod SMIS 127803.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2 0 1 4 -2 0 2 0 , Axa prioritara - 8. 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea  
ce priveşte starea de sănătate şi prom ovând incluziunea socia lă prin îm bunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile 
locale, Obiectivul specific 8.3. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane 
vârstnice, Apelul de proiecte: P .O .R ./8 /8 .1 /8 .3 /A /2 .

Implementarea proiectului se face în baza contractului de finantare nr.4424/11.07.2019, semnat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (AM), Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia (OI) şi are ca Obiectiv general -  Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
dedicate persoanelor vârstnice prin înfiinţarea centrului de zi pentru persoane vârstnice în localitatea 
FUMURENI, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea premiselor (tehnice şi economice) pentru finanţarea înfiinţării centrului de zi pentru persoane 
vârstnice în localitatea FUMURENI, comuna Lungeşti, jud Vâlcea
2. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea construcţiei din localitatea FUMURENI, comunaLungeşti, 
jud Vâlcea, pentru asigurarea infrastructurii necesare înfiinţării centrului de zi dedicat persoanelor vârstnice.

Rezultate aşteptate ale proiectului
1 -  Proiect realist, sustenabil, concordant cu documentele relevante, aprobat spre finanţare.
2 -  Centru de zi pentru persoane vârstnice înfiinţat în localitatea Fumureni, comuna Lungeşti, conform 
propunerii de proiect

Valoarea totală a proiectului: 4.325.910,30 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.325.910,30 lei, din care:
- 70%  FEDR: 3.028.137,21 lei
- 28 % Buget Naţional: 1.211.254,89 LEI
- 2% cofinanţare UAT Lungeşti: 86.518,20 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
site-ul web al Instrumentelor Structurale în România: www.fonduri-ue.ro, precum şi site-ul web al Programului 
Operaţional Regional 2014 -  2020: www.inforegio.ro şi pagina de Facebook a programului: 
www.facebook.com/inforegio.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.facebook.com/inforegio.ro
http://www.inforegio.ro/


Comunicat de presă
Data: OCTOMBRIE 2019

Lansare proiect:
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SAT FUMURENI, COMUNA

LUNGEŞTI, JUD VALCEA

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de 
Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Parteneriat intre UAT Comuna 
Lungeşti si Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Valcea în calitate de 
Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4424/11.07.2019, Cod SMIS 
127803, pentru proiectul "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SAT FUMURENI, 
COMUNA LUNGEŞTI, JUD VALCEA”. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 -  2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
OBIECTIV GENERAL -  Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale dedicate persoanelor 
vârstnice prin înfiinţarea centrului de zi pentru persoane vârstnice in localitatea FUMURENI, comuna 
Lungeşti, jud Valcea.

Proiectul de fata are in vedere promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a 
discriminării prin favorizarea creşterii gradului de acoperire cu servicii sociale pe teritoriul comunei 
Lungeşti.

Valoarea totală a proiectului este de 4.325.910,30 lei.
Valoarea totală eligibilă este de de 4.325.910,30 lei din care:

- 3.028.137,21 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (70 %)
-1.211.254,89 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (28 %)
- 86.518,20 lei cofinanţare de la UAT COMUNA LUNGEŞTI (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 0,00 lei
Finanţarea nerambursabila este de 4.239.392,10 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 06.11.2018 până 
la 31.03.2021.

Date de contact:
UAT COMUNA LUNGEŞTI 
TELEFON /FAX 0250830502 
E-MAIL primar lungestiOvahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
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