Reabilitarea, modernizarea și extinderea
Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva Iași
Obiectiv strategic
conform PID

Scurtă descriere a
investiției

Impactul asupra

3 - Îmbunătățirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea și
modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard
de viață sporit al populației
Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea, modernizarea și
extinderea Căminului pentru pensionari din Iași, în vederea oferirii de servicii
sociale destinate persoanelor vârstnice, la parametri recomandați de
legislația în vigoare și standardelor europene.
Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea accesului
pensionarilor din Centrul Sf. Parascheva la servicii sociale performante ca
urmare a: reabilitării modernizării și extinderii clădirii actuale ce asigură
cazarea pensionarilor.
Specificații tehnice:
 Investiția consta in reabilitarea si consolidarea corpurilor existente (A, B, C,
D) care au 123 camere de cazare (26 cu 1 pat + 97 cu 2 paturi = 220 locuri) si
construirea unuia nou (E) cu 19 camere de cazare (16 cu 2 paturi + 3 cu 3
paturi = 41 locuri).
Corpul A are regimul de înălțime Subsol+Parter+3Etaje:
- Suprafața construită = 485,25 mp
- Suprafața desfășurată = 1.776,99 mp
Este singurul dintre cele existente care nu necesita consolidarea
structurii. Va fi reabilitat, se vor face câteva modificări in zona bucătăriei
si se va extinde centrala termica pentru satisfacerea noilor cerințe.
Corpul B are regimul de înălțime Subsol+Demisol+Parter+2Etaje,
- Suprafața construita = 320,07 mp,
- Suprafața desfășurată = 1.358,74 mp.
Va fi consolidat si reabilitat fără modificări funcționale, se va instala un
lift pentru persoane in puțul existent.
Corpul C are regimul de înălțime Subsol+Parter+2Etaje,
- Suprafața construita = 434,42 mp,
- Suprafața desfășurată = 1.559,59 mp.
Va fi consolidat si reabilitat fără modificări funcționale.
Corpul D are regimul de înălțime Subsol+Parter+2Etaje,
- Suprafața construită = 501,17 mp,
- Suprafața desfășurată = 1.828,21 mp.
Va fi consolidat și reabilitat fără modificări funcționale.
Corpul E va avea regimul de înălțime Demisol+Parter+2Etaje,
- Suprafața construită = 434,14 mp,
- Suprafața desfășurată = 1.746,40 mp si va fi amplasat pe locul actualei
spălătorii care este propusa spre demolare. La demisol va fi preluată
funcțiunea spălătoriei, la parter va fi o noua sala de mese, serviciile sale
si o zona administrativa, iar cele doua etaje vor fi destinate cazării.
Asigurarea accesului populației la unități modernizate și dotate conform
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dezvoltării polului

standardelor UE și îmbunătățirea accesului pensionarilor din Centrul Sf.
Parascheva la servicii sociale performante.
Prin activitățile propuse, prezentul proiect va veni în întâmpinarea
nevoilor sociale identificate la nivelul “Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasa
Parascheva” prin promovarea unui sistem coerent, coordonat și integrat de
asistenta socială pentru persoanele vârstnice din Iași, prin îmbunătățirea
cadrului administrativ de funcționare – prin achiziții execuție lucrări de
reabilitare, modernizare și extindere.
Proiectul contribuie la întărirea capacității Municipiului Iași de a acorda
servicii sociale de calitate pensionarilor.
Prin realizarea acestui proiect se urmărește asigurarea condițiilor
corespunzătoare de găzduire, hrana, îngrijire medicală, recuperare și
readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber,
asistenta socială, psihologică și religioasă pentru persoanele asistate.
Implementarea proiectului va asigura pensionarilor:
- siguranță și autonomie;
- condiții de îngrijire care să respecte identitatea acestora;
- oferirea de condiții de îngrijire care să respecte integritatea și demnitatea;
- menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale;
- participarea grupului țintă la viața socială;
- facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile
acestora;
- supraveghere și îngrijire medicală necesară;
- dezvoltarea de activități specifice asistenței sociale;
- prevenirea și combaterea situațiilor cu risc crescut specifice persoanelor de
vârsta a treia.
Beneficiar (Aplicant)
Municipiul Iași
Total valoare
10.919.226,60
proiect (lei)
Valoare eligibilă
8.515.863,86
Cofinanțarea
necesară din
490.722,87
bugetul propriu
TVA
2.113.398,58
Data semnării
contractului de
18.07.2012
finanțare
Perioada de
44 luni (19.07.2012 - 18.03.2016)
implementare
Stadiul actual
În implementare
Tipul investiției

Infrastructură socială

Data actualizării

Decembrie 2015
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