
                                       Titlu proiect

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii 
sociale la Centrul de Plasament nr.6 Voluntari – judeţul Ilfov”

1. Descrierea proiectului: 

Proiectul  „Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea,  extinderea  şi  echiparea 

infrastructurii  sociale  la  Centrul  de  Plasament  nr.6  Voluntari  –  judeţul  Ilfov” se  înscrie  în 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale” urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile 

sociale, prin pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.

      1.1 Obiectivele generale ale acestui proiect vizează dezvoltarea serviciilor sociale, are în 

vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea un 

sistem unitar  şi  comprehensiv  de servicii  sociale,  capabil  să asigure incluziunea socială a 

tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei.

1.2 Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin pentru asigurarea unui 

acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii;

- Asigurarea de servicii de cazare de lungă durată, obţinându-se astfel un cadru adecvat 

de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate;

- Acoperirea cu o gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate, 

începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu 

care acestea se confruntă, temporar.

       1.3  Partenerii programului sunt:

Consiliul Judeţean Ilfov şi Direcţia Specializată pentru Protecţia Copilului Ilfov

      1.4 Aplicantul este: 

Consiliul Judeţean Ilfov. 

      1.5 Proiectul  „Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea,  extinderea  şi  echiparea 

infrastructurii  sociale  la  Centrul  de  Plasament  nr.6  Voluntari  –  judeţul  Ilfov” se  înscrie  în 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea  

infrastructurii serviciilor sociale” are  ca Obiectiv specific îmbunătăţirea calităţii  infrastructurii  

pentru  serviciile  sociale,  prin  pentru  asigurarea unui  acces egal  al  cetăţenilor  la  astfel  de  

servicii.
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Valoarea  proiectului:  Valoarea  totală  este  de  3.668.289,01  lei, cofinanţarea 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  pentru  proiectul  „Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 
extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr.6 Voluntari – 
judeţul Ilfov” este de 68.691,00 lei, respectiv de 2% din valoarea totală a proiectului câştigat.

       2. Durata proiectului: 
12 luni

       3. Grupurile ţintă sunt:

Beneficiarii actuali şi potenţiali de servicii sociale din judeţul Ilfov.

       4. Cererea de finanţare aprobata.

       5. Stadiul proiectului:
In implementare.
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