
 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 
ORAS AZUGA, 7 10 2020 

ORASUL AZUGA anunță demararea proiectului  
„ INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN ORAS AZUGA, JUDETUL 

PRAHOVA” 
 

ORAȘUL AZUGA, în calitate de beneficiar, cu sediul pe Str. Independenței 10A, Oraș Azuga, judeţul Prahova, cod 
poştal 105100, România, derulează proiectul „INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN 
ORAS AZUGA, JUDETUL PRAHOVA”, cod Mysmis 127853, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Lucrarilor publice, Dezvoltarii și Administrație, 
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.  
 
Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL 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 general al proiectului este cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil 
,,persoane varstnice” si imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si sociale la nivelul judetului Prahova, in 
particular la nivelul orasului Azuga, prin dezvoltarea in aceasta localitate a unui centru social de zi fara 
componenta rezidentiala, alcatuit din centru de zi, care sa ofere acces la servicii sociale pentru persoanele 
varstnice din localitate 
 
Locul de implementare: Prezentul proiect se va implementa în urmatoarele locații:  

• Adresa: Localitatea ORAS AZUGA, județul PRAHOVA, Str VICTORIEI, NR. 55, TARLA 22, PARCELA CC411, 

Romania. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 4,967,294.13 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 4,338,019.01 
lei (din care 3,098,585.02 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare 
Regională si 1,239,433.99 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).   
 
Perioada de implementare: 44 luni 
Data începere proiect: 01.11.2018 
Data finalizare proiect: 30.06.2022 
 
 

 

 

Date de contact: 

ORAȘ AZUGA, 

Adresa: Str. Independenței 10A, Oraș 

Azuga, judeţul Prahova, cod poştal 

105100, România Telefon: 

0244.326.300 / Fax: 0244.326.330; 

Email:  primariaazuga2017@gmail.com 
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