
Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de �p 

familial și centre de zi pentru copii

COMUNICAT DE PRESĂ

Ploieș�, 30.09.2020

DGASPC Prahova implementează proiectul „Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de �p familial și centre de zi pentru 
copii”, cod SMIS 129378, finanțat în cadrul POR / 2019 / 8 / 8.1 / 8.3 /C / 2.

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

Scopul/Obiec�vul general al proiectului

Asigurarea bunăstării copiilor și �nerilor din Centrul de plasament Sinaia din cadrul CSC Sinaia și 
iden�ficarea celor mai bune alterna�ve pentru dezvoltarea acestora.

Obiec�vele specifice ale proiectului

1. OS 1: Înființarea a două case de �p familial (CTF) cu o capacitate de 12 locuri/CTF în orașul Comarnic și a 
unei case de �p familial cu o capacitate de 12 locuri/CTF în orașul Sinaia;

2. OS 2: Înființarea unui centru de zi (CZ) în orașul Sinaia pentru copiii/�nerii din centrul de plasament 
Sinaia și pentru alți copii/�neri (și familiile lor) aflați în situație de dificultate din cadrul comunității;

3. OS 3: Transferarea unui număr de 36 copii/�neri în alterna�ve bazate pe conceptul familial.

Rezultate:

R1: 3 locuințe de �p familial cu o capacitate de 12 locuri/casă înființate (două în orașul Comarnic și una în 
orașul Sinaia);

R2: un centru de zi înființat în orașul Sinaia;

R3: 36 copii/�neri ocro�ți în prezent în cadrul centrului de plasament din cadrul CSC Sinaia vor fi transferați 
în case de �p familial.

Valoarea totală a proiectului - 5.266.369,56 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3.264.100,00 
lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.305.640,00 lei, valoare cofinanțare eligibilă a 
beneficiarului – 93.260,00 lei, valoare neeligibilă inclusiv TVA – 603.369,56 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni, respec�v între 01.02.2018 și 31.01.2022. 

Data semnării contractului de finanțare este 29.07.2020.

Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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