
  

 

Titlul Proiectului: “ Adăpost de urgență pe timp de noapte” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 21823 

Nr. de înregistrare contract: 2938 / 20 MAR 2012 

Dată începere: 21 MAR 2012 

Valoarea totală proiect: 1,954,330.36 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1. Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile 
sociale locale acordate persoanelor fără adăpost, asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire și 
îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. 

 

Obiectivul specific al proiectului: 

Obiectivul specific al proiectului a fost înființarea unui adăpost de urgență pe timp de noapte pentru 
persoane fără adăpost din municipiul Deva, cu o capacitate de 30 de locuri, prin reabilitarea clădirii 
amplasate în Deva, strada Nicolae Grigorescu, nr. 8 bis și dotarea acestuia cu mobilier și echipamente 
necesare funcționării lui. 

 

2.2. Rezultate 

- echipă de proiect constituită și instruită; 

- 9 contracte de achiziție publică încheiate; 

- 4 comunicate de presă publicate în presa locală; 

- un panou temporar și o placă permanentă (comemorativă) inscripționate și amplasate; 

- un banner de prezentare inscripționat și amplasat; 

- autocolante inscripționate și aplicate pe echipamentele achiziționate în cadrul proiectului; 

- pagina de web a Primăriei Deva www.primariadeva.ro a fost actualizată cu informații despre 
proiect; 

- s-au amenajat 10 dormitoare, o sală de mese, bucătărie, oficiu, spațiu pentru depozitarea 
alimentelor, spații igienico-sanitare, camera de deparazitare, camere de carantină femei/bărbați, 
spălătorie, călcătorie și uscătorie, magazie lenjerie, birou administrativ, birou asistent social, 
camera centrală termică; 

- s-au asigurat utilitățile necesare obiectivului: branșament apă și racord canalizare, alimentare cu 
gaze naturale, alimentare cu energie electrică, racord telefonic și s-a amenajat un trotuar de 
acces la strada N. Grigorescu, Deva; 

- adăpostul de urgență pe timp de noapte a fost dotat cu mobilier și echipamente specifice, 
necesare funcționării în bune condiții a acestuia; 

- s-au întocmit rapoarte de monitorizare și evaluare a proiectului; 

- s-au elaborat si s-au depus documentații de raportare și rambursare a cheltuielilor. 

http://www.primariadeva.ro/

