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25.07.2019 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Demarare proiectul GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil 

servicii integrate pentru vârstnici 

Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de lider implementează  proiectul 
"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici"(cod SMIS 
126135), proiect contractat în cadrul apelului POCU/436/4/4 Reducerea numărului de persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice.  

Proiectul -"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru 
vârstnici" se derulează în perioada 03.06.2019 – 02.04.2022. Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă creșterea accesului la servicii sociale integrate, accesibile, durabile și de înaltă calitate 
prin dezvoltarea de servicii sociale integrate fără cazare si furnizarea acestor servicii unui număr 
de 165 de persoane vârstnice din Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență și/sau risc 
de excluziune socială care determină o situație de vulnerabilitate, precum și depășirea situației de 
vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect. 
  Rezultatele așteptate/finale constau în dezvoltarea și furnizarea următoarelor  4 tipuri de 
servicii sociale de tip integrat pentru vârstnici astfel:   

 Serviciu social de tip cantină socială dezvoltat prin extinderea componentei de transport 
hrana la domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii;  

 Serviciu social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de zi de socializare și 
petrecere a timpului liber, tip club);  

 Serviciu social de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistență și 
recuperare);  

 Serviciul social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (tip unitate de îngrijire 
la domiciliu). 

Proiectul are o valoare totală de 2.780.725,50 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 
2.363.616,66  lei, valoarea finanțării naționale este de 361.300,34  lei iar contribuția beneficiarului este de 
55.808,50 lei.  

Date de contact ale beneficiarului: 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 
Website: socialtm.ro /Email: dastimisoara@gamil.com 
Telefon: 0356.416050; Fax: 0356.416049 
Adresa: str. Ioan Plavoșin, nr. 21, Timișoara 

Persoana de contact: Manager proiect Codruța 
Darida 
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