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Programul Operational Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale 
 

Fişa Proiectului  

“Reabilitarea si modernizarea constructiei existente pe teren in regim de inaltime 
S+P+2E, cu functiunea de camin de batrani, inclusiv organizarea executiei 

lucrarilor “ –  cod SMIS 37587 
 
 

I.    Beneficiarul: Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, Cultul Mozaic 
 

II. Localizarea proiectului: Caminul Amalia si Sef Rabin Dr. Moses Rosen - Str. 
Jimbolia nr. 105, sector 1, Regiunea de Dezvoltare București- Ilfov 
 
III. Perioada de implementare: aprilie.2013 – decembrie 2015 
   
IV.Valoarea contractului de finanţare: 

- Valoarea totala initiala 3.997.570 lei 

- Valoarea solicitata: : 2.968.419 lei  
 
 V. Obiectivele specifice proiectului finanţat:  

 Reabilitarea si modernizarea cladirii prin lucrari privind: reamenajarea etajului 
2 (prin refunctionalizarea celulelor de cazare prin crearea celulelor de tip A, 
tip B si tip C), asigurarea unui grad ridicat de calitate a serviciilor sociale prin 
dezvoltarea si diversificarea celor existente, crearea de noi zone de interes 
pentru rezidentii caminului, inlocuirea instalatiilor, inchiderea integrala a 
terasei de la etajul 2, inchiderea partiala a terasei de la etajul 1  

 Dotarea etajului 2 al caminului cu mobilier si echipamente  

 Economie de energie prin anveloparea intregii cladiri _ termoizolarea peretilor 
exteriori si a teraselor si inlocuirea tamplariilor  

 Cresterea cu 46,36% a potentialului de cazare a caminului Rosen (masurat prin 

numarul de locuri de cazare creat prin proiect - 51, fata de total locuri de 
cazare disponibile in prezent in camin -110).  

 Acoperirea necesarului de personal specializat, corespunzator cresterii 
numarului de persoane avute in grija, prin crearea a 9 posturi de specialitate (1 
medic, 2 asistente medicale, 2 îngrijitoare si 4 infirmiere). 

 
VI Rezultate: 
1 cladire reabilitata si modernizata  
29 de noi camere de cazare functionale si moderne (3 categorii de confort)  
51 de noi locuri de cazare  
5 noi spatii destinate recreerii si socializarii  
9 locuri de munca nou create  

Economie de energie (cresterea eficientei energetice a cladirii caminului) 

Date de contact: 

Atilla Gulyas,  
Manager de proiect,  
Tel: 0760.699.990, 021 311 08 71 
gattilag@jewish.ro 
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