
2.“Reintegrarea vechii cazărmi prin înfiinţarea Centrului Social Carei”

Finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 
„sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu de 
intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

Valoarea proiectului este de cca 2.000.000 Euro.

Durta de implementare a proiectului 25 luni, perioada 2011-2013.

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul 
Carei prin intervenţii  asupra clădirilor degradate şi neutilizate şi integrarea acestora în 
scopul oferii către populaţie a serviciilor sociale diversificate şi de calitate .

Obiectivul principal îl  constituie protejarea persoanelor care, datorită unor motive de 
natură economică,  fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile 
sociale,  să  îşi  dezvolte  propriile  capacităţi  şi  competenţe  pentru participarea  activă  la 
viaţa socială.

Obiective specifice:
-  Asigurarea  infrastructurii  necesară creşterii  calităţii  vieţii  prin  intervenţii  tehnice  de 
renovare a clădirii neutilizate a vechii cazărmi
- Diversificarea serviciilor sociale şi a grupurilor de  beneficiari

Clădirea vechii cazărmi militare este o clădire cu regimul de înălţime P+1E, construită în 
perioada 1800-1850. În ultimii ani, clădirea a fost administrată de Poliţia de frontieră, 
având utilitatea de cazarmă (garnizoană militară).
Începând cu anul 2007, clădirea cazărmii a intrat în administarea Consiliului Local al 
Municipiul Carei. Având în vedere stadiul avansat de degradare a imobilului, reabilitarea 
clădirii este imperios necesară. În acest sens prin reabilitarea şi renovarea imobilului se 
intenţionează dobândirea unei funcţionalităţi pentru acest imobil care să permită oferirea 
de servicii sociale.

Lucrările de construcţii constau în:
-  refacerea integrală a şarpantei şi invelitorii acoperişului, a streaşinilor, jgheaburilor şi 
burlanelor
- compartimentare
-  înlocuirea tuturor tâmplăriilor  (interioare şi exterioare)  cu tâmplării  noi din PVC cu 
geam termopan
- desfacerea  tuturor  finisajelor  interioare  şi  exterioare  (zugrăveli,  vopsitorii,  tencuieli, 
pardoseli,  placaje  la  pereţi)  şi  apoi  refacerea  lor;  noile  finisaje  propuse  sunt  clasice, 
realizate cu materiale tradiţionale (tencuieli simple, zugrăveli în culori de apă, pardoseli 
din PVC )
-  amenajarea  unei  săli  de gimnastică  în  spaţiul  fostei  centrale,  aflata  într-un  corp  de 
clădire situat adiacent clădirii cazarmei 



Lucrările de instalaţii :
- realizarea instalaţiilor interioare de încălzire 
-refacerea instalaţiilor sanitare şi de stingere a incendiilor 
-refacerea instalaţiilor electrice 

Recompartimentările  şi  modernizările  au  în  vedere  asigurarea  unor  condiţii  optime 
viitoare desfăşurării activităţii următoarelor centre :

• Centru de zi pentru minori 7 -14 ani - se doreşte a fi un serviciu social în cadrul 

căruia să fie oferite servicii pentru copii cu vârstă cuprisă între 7  -  14 ani

• Sediul Serviciului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

• Centru social cu o destinaţie multifuncţională


