
  

 

 

Titlul Proiectului: “Regenerarea fizică, economică și socială a comunității 
marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență 

comunitară” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 125415 

Nr. de înregistrare solicitare: 29866 / 20 DEC 2018 

Dată începere: 30 DEC 2019 

Valoarea totală proiect: 22,826,708.03 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1 Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Cartier Micro 15 
(Cămin Drumumuri și Poduri), contribuind astfel la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea 
mediului construit și prin activități complexe care vizează ocuparea forței de muncă, creșterea 
nivelului de educație, îmbunătățirea asistenței medicale și a serviciilor sociale, dezvoltare comunitară 
și siguranță publică. Obiectivul general al proiectului se înscrie în obiectivul general al Axei prioritare 4 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.3.  

Proiectul contribuie și la realizarea obiectivului Programului Operațional Regional: sprijinirea unei 
dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit 
nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de 
creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile 
României locuri atractive pentru investiții.  

Proiectul se încadrează și în direcțiile de dezvoltare a Regiunii Vest, a Județului Hunedoara și se află pe 
lista proiectelor cuprinse în Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Deva 
2014-2023, aprobată prin HCL nr. 275/2017, la poziția P61. 

 

Obiectivul specific al proiectului:  

Construirea Centrului de zi pentru asistență comunitară și amenajări și dotări urbane în Zona Streiului 
din cadrul zonei defavorizate Zona Micro 15 (Cămin Drumuri și Poduri), contribuind astfel la: crearea 
posibilității de organizare de activități social-culturale și educative care să conducă la creșterea 
coeziunii sociale din zona de interes; realizarea de activități complexe care vizează persoanele de 
toate vârstele; îmbunătățirea asistenței medicale și serviciilor sociale; creșterea gradului de siguranță 
publică și dezvoltarea comunitară; crearea de facilități destinate utilizării publice a zonelor verzi, 
părculețe și locuri de joacă, mobilier stradal; crearea de facilități pentru activități sportive și 
recreaționale-piste de bicicliști, skate parck; 

 

2.2 Rezultate 

Prin implementarea proiectului se vor atinge urmatoarele rezultate: populația care trăiește în zonele 
cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților locuitori marginalizate din 
municipii reședință de județ ce va beneficia de rezultatele proiectului - 2500 persoane; spații deschise 
create sau reabilitate - 27800 mp; clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele 
urbane - 1 centru de asistență comunitară cu o suprafață de 791 mp. 


