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„Construcția unui centru mul -funcțional în ZUM 3 - Dric” Cod SMIS 138482

Obiec vul general al proiectului
Obiec vul general al proiectului este Construcția unui Centru Mul funcțional în ZUM 3 Dric în vederea creării 

infrastructurii fizice necesare pentru desfășurarea unor servicii sociale des nate unui număr de 100 copii (Servicii pentru 
reducerea părăsirii mpurii a școlii) și 130 de copii, neri și adulți (Servicii integrate pentru copii, neri, adulți/ părinți) în 
ZUM3.
Obiec vele specifice ale proiectului

Obiec v specific: Creșterea capacității administra ve a Municipiului Huși prin “Construcția unui Centru 
Mul funcțional în ZUM 3 Dric” cu o suprafață de 515 mp în vederea desfășurării a două servicii sociale specializate 
des nate populației vulnerabile din ZUM 3.
Ac vitățile propuse în cadrul proiectului sunt în concordanță cu POR Axa prioritară 9. Sprijinirea regenerării economice și 
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban și contribuie la a ngerea Obiec vului specific 9.1 al programului prin 
reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.
Contract de finanțare semnat 09.12.2021 la data de .
Valoarea totală a Contractului de Finanţare 2.541.016,67 este de  lei.
Valoarea FEDR 2.243.620,36
Valoare BN 70.851,15
Valoare BL 47.234,12
Valoare neeligibilă 179.311,04
Rezultate așteptate:

1. Rezultatul aferent Obiec vului general și Obiec vului specific este „Construirea și dotarea unui Centru 
Mul funcțional în ZUM 3 cu o suprafață de 515 mp” în care se vor desfășura două servicii sociale specializate des nate 
populației vulnerabile din ZUM 3 și ac vități de informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru persoanele din 
ZUM. Prezentul proiect contribuie la a ngerea obiec vului general al SDL care este reducerea persoanelor aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din municipiul Huși și a a ngerii obiec velor specifice stabilite de 
Grupul de Acțiune Locală Huși - Comunitate Incluzivă, ca urmare a consultării comunității.

As el, prin implementarea proiectului se va crea infrastructura necesară pentru dezvoltarea serviciilor 
educaționale, socio-educaționale și culturale pentru un număr de 100 de copii din comunitatea marginalizată și a serviciilor 
comunitare pentru un număr de 130 de adulți din comunitatea marginalizată.

2. “Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală (nr. de 
persoane)” - 1S46
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 6723 persoane
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) de inves ție din ZUM 3:
- Servicii pentru reducerea părăsirii mpurii a școlii - 100 copii;
- Servicii integrate pentru copii, neri, adulți/ părinți - 130 persoane.

3. Spații urbane reabilitate prin proiect, respec v spații reabilitate și amenajate (spații verzi, circulație auto și 
parcări, circulații pietonale) din jurul centrului mul funcțional:
-Spații verzi = cca 570 mp;
-Circulație auto și parcări (maxim 10 locuri) = cca 405 mp;
-Circulații pietonale, trotuare = cca 303,70 mp

Informare


