
 

 

                                           

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“ în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 

– Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre 

Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Inițiator: Primarul comunei Liești, Boț Iulian 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:                                    9265/26.09.2022 

______________________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință ordinară, convocată  în data 

de 29.09.2022; 

 

Luând în considerare: 

- referatul de aprobare nr. 9265/26.09.2022 , al inițiatorului – Primarul comunei Liești, Boț Iulian; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort cu nr. 9266/26.09.2022; 

- avizul Comisiei de de specialitate nr......  a Consiliului local Liești 

-Devizul General și Memoriul justificativ, inregistrat sub nr. 9206/23.09.2022; 

 

Având în vedere: 

--Ghidul de finanțare aplicabil Investiției 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, 

Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, Componenta 12 Sănătate în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR); 

 - dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

 - dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 129, alin. (2), lit b), alin. (4), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

                                 Adoptă prezenta  
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H O T Ă R Â R E: 
 

Art. 1 – Se aprobă proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR 

INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul 

Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“, în cuantum de 1.179.406,80 

lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “REABILITARE, 

MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“, 

valoarea totala a proiectului 1.179.406,80 lei (inclusiv TVA). Valoarea fără TVA a proiectului este de 

992.247,30 lei din care C+M 778.617,00 lei (inclusiv TVA) si 654.300,00 lei fără TVA. 

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT COMUNA LIEȘTI, jud. GALAȚI, in 

cuantum de 7804,20 lei cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

“REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, 

JUDEȚUL GALAȚI“, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul 

propriu al UAT COMUNA LIEȘTI, jud. GALAȚI 

ART 6.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 

ART 7.  Se împuternicește reprezentantul legal, primarul, UAT Comuna Liesti, dl. BOȚ 

IULIAN, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT COMUNA LIEȘTI, 

jud. GALAȚI. 

ART 8. – Secretarul General al comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea  prezentei 

hotărâri. 

 

 

                                  INIȚIATOR,                                      

      Primar, 

  Iulian BOȚ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU 

COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“ în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 

– Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre 

Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 

 

 Investitia consta in înființarea unui centru comunitar integrat socio – medico – 

educational.   

Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere 

medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile (persoane cu 

nivel economic sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune 

socială etc). 

" Centru intergrat medico- socio-educațional LIEȘTI isi propune sa asigure:  

– furnizarea de servicii medicale de profilaxie către membrii comunității; 

– servicii de promovare a sănătății în comunitate prin educație pentru sănătate în legătură 

cu cei mai importanți determinanți ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și 

față de de serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea 

unui mediu sănătos); 

– identificarea riscurilor pentru sănătate și a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct 

de vedere medical sau social; 

– consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale; 

– direcționarea și monitorizarea accesului persoanelor vulnerabile către serviciile medico-

socio-educaționale; 

– asistența la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a pacientului cronic și a 

vârstnicului, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare; 

– asistența medicală de urgență în limita competenței profesionale. 

Amplasamentul: cladirea fostei case a pionierului, cu ultima destinatie  de gradiniță, până 

la mutarea la Scoala nr. 2, cu următoarele caracteristici: 

Suprafata totala teren     =   1450,00 m² 

Aria  construita la sol                   =   319,00 m²; 

Aria  construita desfășurata aproximativă  =   638,00 m²; 

Dacă proiectul va fi declarat eligibil, finanțarea se va face prin PNRR. Conform Devizului 

general, valoarea totala a proiectului 1.179.406,80 lei (inclusiv TVA). Valoarea fără TVA a 

proiectului este de 992.247,30 lei din care C+M 778.617,00 lei (inclusiv TVA) si 654.300,00 lei 

fără TVA. 

Contribuția proprie în proiect a UAT COMUNA LIEȘTI, jud. GALAȚI, in cuantum de 

7804,20 lei cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

 Consiliul local urmează a analiza și hotărî. 

 

P R I M AR, 

BOȚ IULIAN 
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 RAPORT  DE   SPECIALITATE 
           la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “REABILITARE, 

MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA LIEȘTI, 

JUDEȚUL GALAȚI“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De 

Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de 

proiecte MS-0014 

 

Proiectul de hotărâre a fost promovat prin raportare la dispozițiile art.136, alin. (8), lit. b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ. care  prevede 

că fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus 

dezbaterii numai dacă este însoţit și  de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului;. 

 Terenul de 1450 mp este aferent construcției de 638 mp suprafață desfășurată . 

 Conform Devizului general, valoarea totala a proiectului 1.179.406,80 lei (inclusiv 

TVA). Valoarea fără TVA a proiectului este de 992.247,30 lei din care C+M 778.617,00 lei 

(inclusiv TVA) si 654.300,00 lei fără TVA. 

 Contribuția proprie în proiect a UAT LIEȘTI, este  de 7804,20 lei cu TVA, 

reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului. 

 

 Temeiurile juridice invocate in preambulul proiectului de hotărâre indică competențele 

consiliului local care îi permit adoptarea. 

 

 

 

                                                           Consilier achiziții, 

 

      Adrian  NECULA 
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MEMORIU      JUSTIFICATIV 
 
 
 

    DATE GENERALE 

 

    1.1. Denumire obiectiv: 
“REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT  IN COMUNA 
LIEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“ 
 
    1.2.  Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 

Judetul GALAȚI, comuna LIEȘTI, localitatea LIEȘTI. 
          

Investitia consta in infiintarea unui centru comunitar integrat socio – medico – 
educational.   

Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct 
de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile 
vulnerabile (persoane cu nivel economic sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu 
afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială etc). 

 
    1.3. Proiectant: 
 S.C EURO PROJECT CONSULTING  S.R.L. IAŞI 
 
    1.4. Beneficiar: 
 COMUNA LIEȘTI, JUDETUL GALAȚI 
 
    1.5. Perioada de executie propusa 
         Centru comunitar integrat se va construi in perioada 2023. 

 
DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI 

            1. Definirea tipului unitatii 
 

Centru intergrat medico-social proiectat este amplasat cu respectarea normelor privind 
protectia sanitara fata de vecinătăți.  

  
 Centrul integrat medico-socio-educațional se va adresa cu precădere, 
persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe 
populația din mediul rural și grupurile vulnerabile (persoane cu nivel economic sub 
pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială etc) 
de pe teritoriul comunei LIEȘTI. 
 Centru intergrat medico- socio-educațional LIEȘTI va asigura prin personalul 
angajat programe de asistenta sociala si medicala dar si educationala.  
 " Centrul intergrat medico- socio-educațional" ofera servicii sociale si asistenta 
medicala persoanelor aflate in situatii de risc definite de lege care au domiciliul in satele 
comunei  LIEȘTI si au scopul să asigure un cadru coerent de dezvoltare a serviciilor socio-
medico-educational orientate pe nevoile comunității și profilul demografic al acesteia, pentru 
creșterea accesului la servicii medicale, la programe, servicii și acțiuni de sănătate publică, 
furnizate la nivelul comunităților, în special persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile. 
 
" Centru intergrat medico- socio-educațional LIEȘTI isi propune sa asigure:  
– furnizarea de servicii medicale de profilaxie către membrii comunității; 
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– servicii de promovare a sănătății în comunitate prin educație pentru sănătate în legătură cu 
cei mai importanți determinanți ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și 
față de de serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, 
asigurarea unui mediu sănătos); 
– identificarea riscurilor pentru sănătate și a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de 
vedere medical sau social; 
– consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale; 
– direcționarea și monitorizarea accesului persoanelor vulnerabile către serviciile medico-
socio-educaționale; 
– asistența la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a pacientului cronic și a 
vârstnicului, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare; 
– asistența medicală de urgență în limita competenței profesionale. 
 
Centrul asigura personal calificat (asistent social, asistent medical, psiholog, 
asistent/moderator educational) capabil sa indeplineasca nevoile beneficiarului. 
 
Centru intergrat medico-social oferă servicii directe, gratuite, persoanelor vulnerabile 
din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și 
grupurile vulnerabile (persoane cu nivel economic sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, 
cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială etc).  

1. Serviciile de asistență medicală comunitară 

Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității, 
“cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent 
pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă”. 

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în urmatoarele 
situații: nivel economic sub pragul sărăciei; șomaj; nivel de educație scăzut; dizabilitate; boli 
cronice; boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paliative; graviditate; vârsta a 
treia; vârsta sub 18 ani;  fac parte din familii monoparentale; risc de excluziune sociala; alte 
categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul 
comunității. 

Asistenta medicala comunitara, astfel cum este definita la art. 4 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 162/2008  cuprinde programe, activitati si servicii medicale, 
furnizate in sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate. Are 
ca scop asigurarea furnizarii de servicii integrate, medicale si sociale, flexibile si adecvate 
nevoilor beneficiarilor, acordate in mediul in care acestia traiesc prin utilizarea eficienta a 
serviciilor acordate in cadrul pachetului de baza, punerea accentului pe preventie si 
continuitate a serviciilor. 

Atribuţiile asistentului medical comunitar sunt: 
 a) identifică în cadrul comunităţii persoanele şi grupurile vulnerabile din punct de 

vedere medical, social sau economic şi realizează catagrafia acestora; 
 b) identifică factorii de risc pentru sănătatea comunităţii, a persoanelor şi grupurilor 

vulnerabile şi evaluează nevoile de servicii de sănătate ale acestora; 
 c) desfăşoară programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în 
directă legătură cu determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de 
mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie 
pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos; 
 d) furnizează servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, în 
special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, 
social sau economic; 

 e) participă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: 
vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de 
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sănătate şi mobilizează populaţia pentru participarea la programele de vaccinări şi 
controalele medicale profilactice; 
            f) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate 
cu ocazia activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere 
a eventualelor focare de infecţii; 

 g) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie, cu precădere copiii 
şi gravidele, şi facilitează accesul la medicul de familie în scopul obţinerii calităţii de 
asigurat de sănătate şi al asigurării accesului acestora la servicii medicale; 

 h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi 
promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul 
sugarilor cu risc medico-social şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de 
medic; 
           i) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social şi urmăreşte aplicarea 
măsurilor terapeutice recomandate de medic; 
           j) identifică şi asigură urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc 
medicosocial în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin 
efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi lăuzelor; 

 k) identifică şi informează femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere 
medical, economic sau social despre serviciile de planificare familială şi contracepţie şi le 
facilitează accesul la aceste servicii; 
            l) monitorizează şi supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţa specială, 
respectiv tuberculoză, HIV/SIDA, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de 
comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse 
riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi/sau evidenţe speciale; 
 m) efectuează vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în 
stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar 
asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare; 

 n) asigură consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale; 
 o) furnizează servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor 

profesionale legale; 
 p) direcţionează persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile către unităţile care 

furnizează serviciile medicale, sociale sau educaţionale, facilitând accesul acestora la 
astfel de servicii, şi monitorizează accesul acestora; 

 q) derulează acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte 
structuri de la nivel local sau judeţean, acţiunile necesare pentru rezolvarea problemelor 
sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale al persoanei 
vulnerabile; 
 r) identifică şi notifică autorităţile competente despre cazurile de violenţă domestică, 
dizabilitate, abuz, precum şi alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele 
care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare; 

 s) desfăşoară alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei medicale 
comunitare sau care ţin de responsabilităţile asistentului medical comunitar pentru 
menţinerea stării de sănătate şi facilitarea accesului la serviciile medicale pentru 
persoanele care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială şi economică. 
 

2. Serviciile de asistență socială comunitară 
 
Prin asistență socială comunitară intelegem munca organizata, formala de asistenta 

sociala care, pornind de la probleme ce afecteaza un individ sau un grup si responsabiltatile 
si resursele serviciilor de asistenta sociala si a organizatiilor voluntare, cauta sa abordeze, sa 
sprijine, sa imputerniceasca si sa puna bazele retelelor locale de relatii formale si informale". 
Comisia Barclay sublinia ca acest gen de interventie in asistenta sociala necesita 
descentralizarea diferitelor servicii, o mai mare flexibilitate a rolurilor asistentului social si mai 
multa autonomie a managerilor de la nivelele inferioare. Un subiect intens dezbatut, in cadrul 
acestei comisii, a fost definirea nivelului de actiune, respectiv unitatea de lucru, si anume 
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daca aceasta poate fi considerata comunitatea geografica (locala) sau cea de interese. 
Majoritatea specialistilor considera ca asistenta sociala comunitara poate fi cladita atat pe 
bazele comunitatii de interese cat si pe cele ale comunitatii locale. 

Aceste servicii au urmatoarele caracteristici: 
Abordeaza probleme  legate de educatie, consiliere juridica etc. In aceasta perioada 

accentul a ramas totusi, pe clientii individuali si mai putin pe grupuri sau pe comunitati. 
Sunt Servicii aproape de comunitate: practica profesionala, respectiv maniera de 

interventie, este definita de conditiile de viata si situatia de fapt a mediului in care traiesc 
beneficiarii serviciilor 

Consilierea siciala comunitara se bazeaza pe impartirea responsabilitatilor: 
practicianul imparte responsabilitatile cu cetatenii si/sau cu alte persoane de suport 

Este centrata pe reteaua sociala: tinta interventiei este reteaua sociala care o include 
si pe cea a clientului; evaluarea se centreaza pe distribuirea responsabilitatilor si pe 
capacitatea de adaptare. 

 
Obiectivele Serviciului 
• Identificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora 
la prestații și servicii sociale 
• Susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de 
dificultate 
 
Beneficiarii serviciului 
• Comunitatea ca un tot întreg 
• Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate 
• Copii și familii: familii cu copii în situație de risc 
• Familii cu copii cu dizabilități 
• Copii rămași fără îngrijire părintească 
• Copii orfani 
• Copii abuzați și neglijați 
• Persoane vîrsnice: solitare, cu dezabilități,care suferă de afecțiuni grave 
• Victime ale violenței în familie, ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locuri de 
detenție 
 
Funcțiile Serviciului 
• Evaluarea problemelor sociale din comunitate 
• Informarea și sensibilizarea populației în vederea prevenirii problemelor sociale 
• Identificarea resurselor disponibile în comunitate pentru soluționarea situațiilor de dificultate 
• Evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari 
• Susținerea grupurilor de beneficiari în accesarea prestațiilor sociale 
• Organizarea activității de susținere a beneficiarilor de diferite vîrste cu diverse probleme 
sociale 
• Dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate 
 
 

3. Serviciile de asistență educatională comunitară 
 

Criza economică severă a dus la migrația populației, pusă în situația de a părăsi țara 
natală pentru a-și face „un rost” printre străini, lucru lesne de înțeles în cazul în care locurile 
de muncă din țară sunt limitate, prost plătite, neatrăgătoare. Mulți părinți nu au curajul să își 
ia copiii cu ei, neștiind ce îi așteaptă. Cifrele sunt îngrijorătoare, iar statisticile arată că elevii 
rămași acasă în grija rudelor sau vecinilor au mari probleme de ordin social sau psihologic. 
Randamentul lor școlar este tot mai scăzut, iar problemele de comportament sunt tot mai 
frecvente și mai grave. În cel mai fericit caz părinții vin să își iau copiii cu ei, după ce 
depășesc perioada de adaptare și încep să prindă rădăcini. Familiile se reunesc, iar copiii 
sunt integrați în sistemul de educație al țării adoptive. 
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 “Serviciile educaționale” reprezintă ansamblu de măsuri și activități realizate de către 
consilierul școlar și mediatorul școlar, așa cum sunt stabilite în Ordinul comun 
de miniștri nr. 393/ MMJS/ 13.03.2017/ 630/ MS/ 6.06.2017/ 4236/ MEN/ 
27.06.2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării 
serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii 
sărăciei. 

Prin urmare rolul Consilierul şcolar angajat la centrul comunitar are în principal 
următoarele atribuţii: 

 a) evaluează nevoile de consiliere în carieră ale elevilor; 
 b) identifică şi analizează problemele de carieră cu care se confruntă elevii: indecizie 

de carieră, anxietate generată de luarea unei decizii de carieră, conflicte între opţiunile 
elevilor şi cele ale părinţilor etc.; 

 c) stabileşte resursele necesare soluţionării problemelor identificate şi adoptă 
decizia de intervenţie; 

 d) evaluează interesele, abilităţile şi valorile elevilor; 
 e) întocmeşte profilul vocaţional al elevilor; 
 f) prezintă şi explică profesorilor, părinţilor şi elevilor rezultatele evaluării psihologice; 

consiliază elevii în luarea deciziilor legate de carieră şi oferă suport în elaborarea şi 
implementarea planurilor individualizate de carieră; 

 g) asistă părinţii în orientarea în carieră a copiilor lor; 
 h) asistă profesorii în parcurgerea etapelor procesului de orientare în carieră a 

copiilor; 
 i) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria consilierii şcolare care ţin de 

consilierul şcolar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi 
excluziune socială. 

 (7) Mediatorul şcolar are în principal următoarele atribuţii: 
 a) facilitează dialogul şcoală-familie-comunitate; 
 b) contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în 

comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate; 
 c) monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la 

grădiniţă şi sprijină familia/susţinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru 
înscrierea acestora în învăţământul preşcolar; 

 d) monitorizează copiii de vârstă şcolară din circumscripţia şcolară care nu au fost 
înscrişi niciodată la şcoală, propunând conducerii şcolii soluţii optime pentru recuperarea 
lor şi facilitând accesul acestora la programele alternative de învăţământ (înscrierea în 
învăţământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvenţă redusă, includerea în 
Programul "A doua şansă" etc.); 

 e) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria consilierii şcolare care ţin de 
mediatorul şcolar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi 
excluziune socială. 

 (8) Pe lângă intervenţia specialiştilor menţionaţi, asistentul social care asigură 
managementul de caz contactează, în funcţie de nevoile identificate, personal din 
domeniile: evidenţei populaţiei, ocupării, evaluării persoanelor cu dizabilităţi, protecţiei 
copilului, asistenţei victimelor violenţei domestice etc. 
 

  2. Suprafata totala a terenului, suprafata construita, suprafata construit 
desfasurata 

Existent 
 Suprafata totala teren     =   1450,00 m² 
 A construita la sol                   =   319,00 m²; 
 A construit desfasurata aproximativă  =   638,00 m²; 

 
Propus 

 Suprafata totala teren     =   1450,00 m² 
 A construita la sol aproximativă   =   319,00 m²; 
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 A construit desfasurata aproximativă  =   638,00 m²; 
 
4. Capacitatea unitatii 

           Centrul comunitar integrat va deservi toate persoanele aflate in situatii de 
vulnerabilitate din comunitatea locala a comunei Liești, dar nu mai mult de 25 de persoane 
odata, si va avea ca personal permanent 4 angajati:  

- Asistentul medical comunitar,  
- Mediatorul medical comunitar,  
- Asistentul social, si  

     -     Coordonatorul centrului comunitar.   
 

  5. Caracteristici constructive: 
  

  a.Caracteristici constructive: 
Clădirea are regim de înălțime P+1. 
Vechimea construcției este de aproximativ 85 de ani. 
Pe parcursul exploatării a avut funcțiunea de …grădiniță.. 

 
Legislatia care se va avea in vedere: 

Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 
mediul de viata al populatiei. 

 
Se vor respecta reglementarile in vigoare cu privire la: regimul avizelor si autorizarii 

lucrarilor de constructii, Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile, Ordinul 
nr.1.943/2001 - al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, sistemul calitatii in constructii si exigentele privitoare la asigurarea 
performantelor esentiale din Legea nr. 10/1995, normele specifice PSI (in proiectare, 
executie si mai ales in exploatare), norme specifice de protectia muncii. 
***   modificarile la prezentul proiect, efectuate fara avizul proiectantului general, absolva pe 
acesta de orice responsabilitate. 
 

Intocmit  

Ing. Aurora MATEI 

SC EURO PROJECT CONSULTING  SRL 
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