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Municipiul Mediaș anunță demararea proiectului
„CENTRU COMUNITAR MEDICO-SOCIAL (CORP R AVIATIE)”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș în calitate de
Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 6954/14.06.2021, cod SMIS: 136917, pentru
proiectul “Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviatie)“”.
Proiectul este ﬁnanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.
Obiectivul general al proiectului este de a sprijinii comunitatea defavorizata din Municipiul Medias, prin infiintarea
unui centru medico-social, prin care populatia marginalizata sa beneficieze de servicii educationale, sociale, sprijin
medical, psihologic, asistenta juridica
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Oprirea degradarii, reabilitarea si modernizarea unei cladiri, regenerarea ei prin functiuni sociale, medicale,
cultural educationale;
2. Furnizarea de servicii medico-sociale si juridice la nivelul comunitatii marginalizate din Medias, prin crearea
unui centru medico-social cu 2 sali de clasa, 1 sala de activitati, 1 sala de mese cu oficiu, 1 cabinet medical, 1 cabinet
psihologic.
Proiectul are o valoare totală de 4.742.560,22 lei din care 1.862.336,99 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din
care 1.805.326,68 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala si
57.010,31 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare a proiectului este de 63 de luni, începând cu data de 01.10.2018 până la 31.12.2023,
aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare.
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