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Planului Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta 12 – 
Sanatate 

Titlu apel: PNRR/2022/C12, Componenta 12-Sanatate 
I1.4 – Centre Comunitare Integrate 
Titlu proiect:  
Infiintare Centru Comunitar Integrat in comuna Crasna 

1. 

Descrierea pe scurt a 
situației actuale (date 
statistice, elemente 
specifice, etc.) 

In comuna Crasna, judetul Salaj sunt 6485 locuitori, cu cele 
trei sate apartinatoare Huseni, Marin si Ratin. 
Conform recensamantului populatiei din anul 2011 si a 
datelor inscrise in Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate din 
Romania, ponderea populatiei rrome in totalul populatiei este 
de 8,65%, rata marginalizarii fiind cuprinsa in intervalul 6,1-
12%, marginalizarea fiind la medie. 
Totalul populatiei rrome din localitate este de 561 persoane. 
Localitatile Ratin si Huseni au cea mai mare pondere a 
populatiei rrome, peste 20% din totalul de 552 respectiv 570 
locuitori. 
In ceea ce priveste populatia vulnerabila din comuna, asa cum 
este definita de OUG 18/2017, la nivelul comunitatii locale 
Crasna pot fi amintite: 

• 416 persoane incadrate intr-un grad de handicap (142 
persoane grad 1, 253 persoane grad 2, 21 persoane 
grad 3) 

• 151 persoane cu venit minim garantat – ajutor social 
• 141 persoane someri (din care 76 femei) 

Conform acestor date, la nivelul comunei Crasna populatia 
vulnerabila este in nr. de 708 persoane > 700. 
Cea mai apropiata unitate sanitara se afla in centrul de 
comuna ceea ce ingreuneaza accesul populatiei vulnerabile 
din satele apartinatoare (situate la cca.8-9km) la serviciile de 
sanatate. La acestia se mai adauga si populatia vulnerabila din 
comunele invecinate (Varsolt si Mesesenii de Jos) 

2. Necesitatea și 
oportunitatea 
investiției pentru care 
se aplică 

Numarul relativ mare al populatiei vulnerabile si al 
marginalizarii la nivel de comuna justifica infiintarea unui 
centru comunitar in cadrul unuia din satele apartinatoare ale 
comunei.  
Prin infiintarea centrului comunitar se va crea cadrul 
institutional prin care vor fi oferite servicii directe si gratuite 
populatiei si in special persoanelor vulnerabile din punct de 
vedere medico-social din comuna si din comunele invecinate. 
Centrul comunitar integral din comuna Crasna prin serviciile 
oferite va creste accesul populatiei apartinand grupurilor 
vulnerabile, care beneficiaza de ajutor social , de somaj si 
neasigurati din punct de vedere medical, venind in sprijinul 
persoanelor vulnerabile cu solutii concrete care vizeaza 
imbunatatirea disponibilitatii, acesibilitatii si calitatii 
serviciilor de baza si specializate integrate, inclusiv a 
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serviciilor medicale. 
Comuna Crasna reprezinta una dintre cele 200 de comune 
preselectate pentru finantare prin PNRR in cadrul apelului de 
proiecte necompetitiv MS-0014, componenta Sanatate, 
Investitia 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicesti, componenta I1.4: Centre Comunitare Integrate 
intrunind un scor de 56 puncte, avand oportunitatea de a 
beneficia de finantarea cheltuielilor pentru infiintarea si 
dotarea unui centru comunitar la nivel de comuna.  
 
Avand in vedere toate cele de mai sus, investitia se justifica ca 
fiind necesara si oportuna 
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