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Titlul proiectului: ”Amenajare Imobil Str. Mihai Viteazu, Nr. 39, pentru Centru 

Comunitar Multifuncțional Sebeș”, cod SMIS: 143513 

 

 

Beneficiar: Municipiul Sebeș 

Perioada de implementare: 01.01.2019 – 31.12.2023. 

 

MUNICIPIUL SEBEȘ implementează proiectul cu titlul „Amenajare Imobil Str. Mihai Viteazu, Nr. 39, pentru 

Centru Comunitar Multifuncțional Sebeș”, cod SMIS: 143513, obiect al Contractului de Finanțare nr. 

8003/03.11.2022. Contractul este încheiat în cadrul Programului Operaţional 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 (DLRC), Obiectiv 

Secific 9.1 - Reducerea Numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și Excluziune Socială, prin măsuri 

integrate. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de 

către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în 

Regiunea Centru. 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătățirea calității spațiului public urban prin crearea de noi infrastructuri și servicii, reabilitarea 

infrastructurii urbane, refuncționalizarea unei clădiri degradate și pregătirea acesteia pentru noi tipuri de 

activități necesare pentru scăderea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

teritoriul SDL Sebeș.  

Soluțiile inovative implementate la nivelul proiectului vor promova o schimbare pozitivă în starea socială și de 

mentalitate atât la nivelul grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizată și teritoriul SDL, cât și la nivelul 

societății. În urma participării la activitățile proiectului, grupurile vulnerabile vor avea o atitudine proactivă, în 

concordanță cu direcțiile de acțiune ale Axei 9 a POR 2014-2020, prin implementarea de măsuri/operațiuni 

integrate în contextul mecanismului DLRC. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OBS 1 Îmbunătățirea spațiului public urban de la nivelul municipiului Sebeș, prin construirea unui centru 

multifuncțional pentru comunitatea ZUM, pentru a găzdui diferite activități comunitare, culturale și de 

agrement. 

http://www.inforegio.ro/
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OBS 2 Creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale prin diversificarea și multiplicarea serviciilor 

destinate populației din teritoriile ZUM și SDL. 

 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 (Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate), întrucât construirea unui centru 

multifuncțional va avea ca efect reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială. De asemenea, în cadul SDL 

Sebeș, proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Strategiei de dezvoltare locală, respectiv 

OS 3 - Îmbunătățirea calității spațiului public urban prin crearea de infrastructuri și servicii, Măsura 3.1 - 

Amenajarea spațiului urban degradat prin construire/reabilitare/modernizare de clădiri pentru a găzdui diferite 

activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport. 

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR 

Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea 

Centru.  

 

Valoarea totală a proiectului: 6.614.799,81 lei. 

Finanțare nerambursabilă: 3.326.050,00 lei.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Date de contact beneficiar: 
Municipiul Sebeș, strada Piata Primăriei nr. 1 

Tel 0258731004 
e-mail: secretariat@primariasebes.ro 

www.regio-adrcentru.ro 
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