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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA SĂLIȘTEA 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea 
socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare 
și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea B – Centre comunitare integrate 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 151738 

Titlul: Înființare centru comunitar in satul Săliștea, comuna Săliștea 

Solicitant – UAT Comuna Săliștea 
Localizare proiect – Comuna Săliștea, Satul Săliștea, str. Joseni, nr. 447, jud. Alba, regiunea Centru.  
 

Durata de implementare: 33 luni, respectiv între data 01.04.2021 și data 31.12.2023 aceasta cuprinzând și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului și scopul proiectului se referă la creșterea nivelului de accesibilitate al populației 
la serviciile de sănătate și comunitare în comuna Săliștea, reducând inegalitățile legate de starea de sănătate prin 
consolidarea asistenței medicale primare, si promovând incluziunea socială, prin dezvoltarea infrastructurii locale 
de servicii sociale și de sănătate.  
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Înființarea unui Centru Comunitar Integrat care să ofere servicii medico-socio-educaționale destinate în special 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
2. Dotarea și echiparea Centrului Comunitar Integrat, în vederea funcționării optime, cu dotări medicale, 
nemedicale și echipamente tehnologice, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
3. Îmbunătățirea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la piața forței de muncă, prin colaborarea 
cu un voluntar aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
 

Rezultate așteptate:  
1. Centru Comunitar Integrat înființat, care sa ofere servicii medico-socio-educaționale destinate în special 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. 
Rezultat la începutul implementării proiectului: 0 
Rezultat la finalul implementării proiectului: 1 
2. Centru Comunitar Integrat dotat și echipat cu dotări medicale, nemedicale și echipamente tehnologice, în 
vederea funcționării optime. 
Rezultat la începutul implementării proiectului: 0 
Rezultat la finalul implementării proiectului: 1 
3. Un contract de voluntariat încheiat între Primaria Săliștea și un voluntar aparținând unui grup vulnerabil. 
Rezultat la începutul implementării proiectului: 0 
Rezultat la finalul implementării proiectului: 1. 
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Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Centru comunitar integrat se va adresa tuturor locuitorilor din comuna Săliștea, în mod special al celor din satul 
Săliștea, si anume 1202 locuitori, in funcție de necesitățile acestora raportat la activitățile desfășurate. 
Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității Săliștea, cu precădere 
persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile 
vulnerabile, inclusiv cele de etnie roma. 
Entitățile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct - Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele 
care se găsesc în următoarele situații:  nivel economic sub pragul sărăciei; șomaj; nivel de educație scăzut; 
dizabilitate; boli cronice; boli aflate în faze terminale, care necesita tratamente paliative; graviditate; vârsta a treia; 
vârsta sub 18 ani; fac parte din familii monoparentale; risc de excluziune sociala; alte categorii identificate ca 
vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului 
Centrul comunitar integrat ce se dorește a se realiza in comuna Săliștea, va furniza persoanelor, inclusiv celor de 
etnie roma si grupurilor vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale si 
educaționale. 
Entitățile care vor beneficia de rezultatele proiectului, indirect asistent medical comunitar si asistent social. 
În centrul comunitar integrat, pe lângă categoriile prevăzute mai pot activa sau pot fi angajați și orice alți 
profesioniști conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017, aprobata cu modificările si completările 
ulterioare prin Legea nr.180/2017 în funcție de nevoile membrilor comunității: moașă si/sau mediator sanitar, 
după caz; consilier școlar si/sau mediator școlar. 
 
Descrierea investiției:  
Prin proiect se dorește să se realizeze partea de funcționare a centrului prin dotările minime necesare, precum și prin 
lucrări ce nu necesită Autorizație de Construire, conform Legii 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții. Imobilul existent situat in Comuna Săliștea, Satul Săliștea, str. Joseni, nr. 447, jud. Alba aparține 
domeniului privat al Comunei Săliștea, este alcătuit din teren intravilan, neîmprejmuit, cu suprafața de 5996 mp, pe 
care sunt edificate 6 construcții (Primăria, Căminul Cultural, o magazie, 2 centre sociale și anexe gospodărești. 
Investiția va viza doar corpul de construcție C3 – magazia, cu suprafața construită la sol de 192 mp. 
Organizarea centrului comunitar integrat (spatiile/„încăperile” create prin proiect si suprafețele aferente) si 
activitățile ce se vor desfășura în aceste spații) 
a) Un birou pentru personalul centrului; Activități vizate: În centrul comunitar integrat personalul minim va fi 
format din asistent medical comunitar si asistent social. Furnizează servicii de asistență medicala comunitara în 
cadrul centrului comunitar integrat in conformitate cu legea, după cum urmează: 
- realizează catagrafia populației din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanților stării de 
sănătate si identifica gospodăriile cu persoanele vulnerabile si/sau cu risc medico-social din cadrul comunității, cu 
prioritate copiii, gravidele, lăuzele si femeile de vârsta fertilă; 
- identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie si sprijină înscrierea acestora pe listele 
medicului de familie; 
- semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical si social care necesită 
acces la servicii de sănătate preventive sau curative si asigura sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în 
sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competențelor profesionale; 
b) Încăpere pentru consiliere individuală medicală și/sau întâlniri de grup. Activități vizate: 
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- promovarea sănătății comunității prin educație pentru sănătate în legătură cu cei mai importanți determinanți 
ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate si de serviciile medicale, planificare familiala si 
sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea unui mediu sănătos); 
- mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice etc.; 
c) Încăpere pentru consiliere sociala sau alte activități de servicii sociale; Activități vizate: 
- consiliere socială, în limita competențelor profesionale; 
- evaluarea problemelor sociale din comunitate cu scopul de a identifica nevoile individuale, familiale, de grup si 
ale comunității; 
- informare si consiliere: cunoașterea drepturilor sociale, prevenirea si combaterea unor comportamente care 
pot conduce la creșterea riscului de excluziune sociala (violența în familie, traficul de persoane, delincvența, s.a.), 
precum si masurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale si inserției/ reinserției familiale a 
categoriilor de persoane defavorizate; 
- explică avantajele igienei personale, a locuinței, a surselor de apa si a sanitației, promovează masurile de 
igiena dispuse de autoritățile competente; 
d) Încăpere pentru activități de consiliere/mediere școlară /alte activități cu specific educativ, cu intrare separata 
si grupuri sanitare separate; Sala multifuncțională activități educaționale si sociale.  Activități vizate 
- educație pentru sănătate, educație privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, educație pentru 
prevenirea si combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educație civica, educație pentru prevenirea si 
combaterea comportamentelor antisociale; 
e) Un spațiu cu dotare medicala minimala în care sa se poată furniza consultații de către medicul de familie sau 
de către medicii de specialitate care doresc sa furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv 
servicii de telemedicina si paleație; Activități vizate: 
- acordarea de îngrijiri paliative; 
- furnizarea de servicii medicale in limita competentelor profesionale către membrii comunității, în special către 
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 
- identificare de riscuri pentru sănătate si respectiv de persoane si grupuri vulnerabile din punct de vedere 
medical sau social; 
- consiliere medicala, în limita competențelor profesionale; 
- asistență la domiciliu a gravidei, nou-născutului si mamei, a pacientului cronic si a vârstnicului; 
- asistență medicala de urgență în limita competenței profesionale. 
f) Un spațiu de depozitare; 
g) Grupuri sanitare distincte pentru personal si beneficiari. 
 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă  

Valoare 
totala 

contributie 
publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

528.662,26 478.000,39 468.440,37 334.600,28 133.840,09 9.560,02 50.661,87 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 468.440,37  lei (98,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 97.898 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului, respectiv 
cursul inforeuro din luna martie 2018: 1 euro= 4. 785 lei). 
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