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Titlu proiect: ȘIMLEU 2 - Închiderea Centrului de Plasament Șimleu Silvaniei și înființarea a două case de tip 

familial: Casa de tip familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu Silvaniei și Casa de tip familial MARIA, în 

localitatea Crasna 

 

Beneficiarul DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Sălaj , derulează proiectul 

cu Titlul: ȘIMLEU 2-Închiderea Centrului de Plasament Simleu Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: 

Casa de tip familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu Silvaniei și Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna, 

cod SMIS 130266, aferent Contractului de finanțare Nr. 5102 din 12.02.2020, finanțat prin: REGIO-Programul 

Operational Regional 2014-2020 (POR 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, în baza Contractului de finanțare încheiat cu 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest.  

Valoarea totală a proiectului este de: 3.534.500,65 lei. Din care 1.231.825,50 lei contribuţie FEDR; 492.730,18 

lei contribuţie naţională; 35.195, 02 lei contribuție eligibilă beneficiar/Consiliul Județean SĂLAJ 

 și 1.774.749,95 lei contribuție neeligibilă beneficiar/Consiliul Județean SĂLAJ. 

                     

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare NORD-VEST, Județul SĂLAJ, Localitatea de 

implementare proiect: Municipiul Zalău, Orașul Șimleu Silvaniei și Localitatea Crasna. 

 

Perioada de implementare a proiectului : 58 de luni;  Data de început a proiectului : 8.03.2019; 

Data de finalizare a proiectului : 31.12.2023. 

 

Obiectivul general al proiectului: Implementarea la nivelul judeţului Sălaj până în anul 2023 a unui nou model 

de îngrijire calitativ, cât mai aproape de cel familial pentru copiii aflaţi în dificultate, cu accent pe 
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dezinstituţionalizarea acestora din instituţiile sistemului rezidenţial clasic, de tip centre de plasament cu 

număr mare de beneficiari, şi transferul acestora în servicii de tip familial. 

Obiectivele specifice aler proiectului sunt: 

1. Înființarea obiectivului de investiție CTF CIREȘARII , cod serviciu social 8790CR-C-I, cu o capacitate de 

12 locuri.  

2. Înființarea obiectivului de investiție CTF MARIA, cod serviciu social 8790CR-C-I, cu o capacitate de 10 

locuri.  

Rezultate aşteptate: 

-Casa de tip familial CIREȘARII , în orasul Șimleu Silvaniei , cod serviciu social 8790CR-C-I, cu o capacitate 

de 12 locuri, înființată (construită, dotată) și funcțională; 

- Casa de tip familial MARIA  în localitatea CRASNA , cod serviciu social 8790CR-C-I, cu o capacitate de 10, 

înființată (construită, dotată) și funcțională. 

 

 

 

Reprezentant legal/DGASPC Sălaj   

Director executiv, 
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