
 

 

 

 

Titlul proiectului: Extindere UAMS Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire a 

persoanelor cu afecţiuni Alzheimer 

 

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere 

Constanţa, Agigea 

 

Solicitant: UAT Județul Constanta 

 

Proprietar: UAT Județul Constanta  

 

Buget: Valoarea totală a proiectului : 6.678.000,64 lei, valoare nerambursabilă din FEDR = 

4.070.711,79 lei 

 

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: 

Poli de creştere 

 

Perioada de implementare: 32 luni /02.04.2013 –31.12.2015 

 

Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



 

 

Obiectivele proiectului 

 

Obiectivul general  

În conformitate cu obiectivul strategic al POR şi cu obiectivele  strategice ale Polului 

Naţional de Creştere Constanţa, obiectivul general al proiectului: „Extindere Unitate de 

Asistenţă Medico-Socială Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu 

afecţiuni Alzheimer” vizează creşterea calităţii vieţii şi a infrastructurii sociale din Polul 

Naţional de Creştere Constanţa şi crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea 

infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi a dotărilor oferite de către Unitatea 

de Asistenţă Medico-Socială Agigea, instituţie publică specializată, care acordă servicii de 

îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale, persoanelor cu nevoi medico-sociale 

specifice care convieţuiesc în arealul: Polului Naţional de Creştere – Constanţa, judeţului 

Constanţa, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.  

 

Obiectivele specifice: 

 

- Extindere pavilion medical D+P+1E existent atât pe verticală – prin mansardare, cât şi 

pe orizontală, prin realizarea unui corp D+P+1E+M 

- Dotarea şi echiparea noului corp de clădire D+P+1E+M a Unităţii de Asistenţă 

Medico-Socială Agigea: 

- Extindere utilități (alimentare cu: energie electrică, apă şi canalizare).  

- Crearea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie 65 de salariaţi (50 salariaţi – 

personal direct productiv, 6 salariaţi – personal de deservire, 9 salariaţi – personal 

TESA); în faza de operare 61 de salariaţi (51 salariaţi – personal direct productiv: 

asistenţi medicali, infirmiere, medici, personal laborator medical; 10 salariaţi – 

personal de deservire). 

- Creşterea numărului beneficiarilor de servicii socio-medicale Alzheimer în deplină 

concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale şi 

naționale în domeniu. 

 

 

 



 

 

Descrierea proiectului:  

 

Prin acest proiect de investiţie în reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 

serviciilor sociale oferite de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea se doreşte ca 

județul Constanta, parte componenta a Regiunii de dezvoltare 2 Sud-Est, să folosească 

avantajele/punctele tari oferite de existenţa acestei baze materiale specializată a sistemul 

sanitar constănţean pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive atât pe plan zonal, regional 

sau naţional, într-un sector cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat. 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Asigurarea creşterii rolului social al polilor de creştere 

- Asigurarea accesului la servicii de sănătate şi  la servicii sociale de calitate, într-un 

mediu durabil. 

- Dezvoltarea infrastructurii şi dotărilor pentru noi activităţi de integrare/reintegrare 

socială oferite de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea  

- Crearea de noi locuri de muncă în faza de execuție și de operare a proiectului 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. 

 

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare): 

- 1 clădire / centrul UAMS Agigea, extinsă şi pregătită pentru noi activităţi sociale, mai 

exact - îngrijirea persoanelor cu afecţiuni Alzheimer – infrastructură pentru servicii 

sociale 

- pavilion medical D+P+1E existent atât pe verticală – prin mansardare, cât şi pe 

orizontală, prin realizarea unui corp D+P+1E+M 

- Crearea de noi locuri de muncă: în faza de execuţie 65 de salariaţi (50 salariaţi – 

personal direct productiv, 6 salariaţi – personal de deservire, 9 salariaţi – personal 

TESA); în faza de operare 61 de salariaţi (51 salariaţi – personal direct productiv: 

asistenţi medicali, infirmiere, medici, personal laborator medical; 10 salariaţi – 

personal de deservire). 

- 66 persoane vor beneficia de ajutorul centrului. 

 

 



 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- persoane cu afecţiuni Alzheimer care vor fi diagnosticate, tratate sau internate în cadrul 

noului corp de clădire; 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea; 

- Consiliul Judeţean Constanţa; 

- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei;  

- Salariaţii angajaţi în faza de operare a investiţiei; 

- Firmele private care vor beneficia prin acest proiect de pe urma contractelor de achiziţii. 

 

Beneficiari indirecți: 

- până la 5% din populaţia de peste 60 de ani a Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului 

Constanţa cât şi a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;  

- familiile bolnavilor de  Alzheimer; 

- factorii implicaţi în managementul serviciilor socio-medicale (spitale, CAS, medici de 

familie, studenţi la medicină); 

- Comunităţile locale din Agigea, Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţul Constanţa cât 

şi din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est; 

- Primăria comunei Agigea – taxe, impozite; 

- agenții economici, operatorii care își desfășoară activitatea în industria medicală; 

- potenţiali investitori în Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa cât şi a 

Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 


