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 Finalizarea proiectului  

„Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în localitatea Săvinești, județul Neamț” 

 
Parteneriatul dintre UAT Comuna Săvinești și Parohia „Sfinții Voievozi” anunță finalizarea 

activităților proiectului „Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în localitatea 

Săvinești, județul Neamț”,  Cod SMIS 113931. 

 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 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 promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 

acoperire cu servicii sociale. 

 

Parteneriatul dintre UAT Comuna Săvinești și Parohia „Sfinții Voievozi” a încheiat un 

contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de 

Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord-Est. 

 

Proiectul a fost implementat în perioada 12-10-2018 - 20-10-2022, în localitatea Săvinești, 
județul Neamț, regiunea Nord-Est și a avut o valoare totală de 3.227,219.07 lei, din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 1.918.495,43, iar valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național a fost 293.416,94  lei.  

 

În urma implementării proiectului, care a constat în dezvoltarea serviciilor sociale fără 

componență rezidențială în comuna Săvinești, jud. Neamț, prin crearea unui nou centru social de 

zi pentru persoanele vârstnice, s-au obținut următoarele rezultate: 
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- Reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului - fosta Școala Veche I-IV din comuna Săvinești, 

județul Neamț, în vederea înființării unui centru de zi fără componenta rezidențială, destinat 

persoanelor vârstnice.  

 

-  Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale pentru un număr de minim 180 de persoane 

vârstnice (120 de femei și 60 de bărbați) din comuna Săvinești, județul Neamț până la finalul 

anului 2023. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii se concretizează în creșterea calității 

serviciilor sociale fără componență rezidențială în comuna Săvinești, jud. Neamț, prin crearea 

unui nou centru social de zi pentru persoanele vârstnice și dotarea acestuia. 

 

Informatii suplimentare:  

Tel: 0233281573 

Fax: 0233281573 

e-mail: primariasavinesti@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

Date contact: Primăria Comunei Săvinești,   

tel./fax: 0233281573, e-mail: primariasavinesti@yahoo.com. 

 

 

 

 

Date contact: Parohia „Sfinții Voievozi”,   

tel.: 0751250508, e-mail: preot.munteanu@gmail.com. 

 

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