
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 
Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și 

înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii 

 

DGASPC Prahova implementează proiectul „Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii”, cod 
SMIS 129378, finanțat în cadrul POR 2014-2020/AP 8/PI 8.1/OS 8.3, apel 2.  

Scopul/Obiectivul general al proiectului 
Asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor din Centrul de plasament Sinaia din cadrul CSC Sinaia și identificarea 
celor mai bune alternative pentru dezvoltarea acestora. 
Obiectivele specifice ale proiectului 

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

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

3. OS 3: Transferarea unui număr de 36 copii/tineri în alternative bazate pe conceptul familial. 
 
Rezultate: 

R1: 3 locuințe de tip 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/tineri ocrotiți în prezent în cadrul centrului de plasament din cadrul CSC Sinaia vor fi 

transferați în casele de tip 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, respectiv între 01.02.2018 și 31.01.2022.  
Data semnării contractului de finanțare este 29.07.2020.   

 


