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Versiunea 2017 

SECŢIUNEA GENERALĂ 

DATE DE ÎNREGISTRARE NUME ŞI PENUME DIRECTOR 

Se completează de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţii/ar Rurale - Centrul 
Regional- Programul FEADR 2014 -2020 

CRFIR l 1 

Nr. 
lnr. DCDCDIIIIIIIIIIDCDIIII\1 
Tip cerere Codificare CodificareCodificare de Număr de Cod Cod Număr de ordine 
de finanţare măsură Sub- rezervă referinţă al regiune judeţ în registrul 

măsură licitaţiei de Cererilor de 
proiecte Finanţare 

Data 
Înregistrării 1 

Numele şi prenumele persoanei care înregistrează: 
Semnătura: 

Data primirii cererii de finanţare la contractare: 

Se completează de catre solicitant. 
... 

A. PREZENTARE GENERALA 

Al Măsurax07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

1 

GENERAL 
ADJUNCT CRFIR 

Semnătura Director General Adjunct 
CRFIR 
Ştampilă CRFIR 

x- Sub-măsu ra similara: 7.2- Investiţii în crearea şi modernizarea structurii de bază la scară mic 

Tip de investiţii: O Infrastructura de apă 
O Infrastructura de apă uzată 
O Infrastructura rutieră de interes local 
O Infrastructura rutiera de interes local 
O X Infrastructura socială pentru 

integrarea grupurilor defavorizate 
O Infrastructura de apă şi apă uzată 

A2 Denumire Solicitant: 

UAT PREJMER 

A3 Titlu proiect 
DOTĂRI CENTRUL SOCIAL DE ZI PREJMER 

A4 Descrierea succintă a proiectului 

Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer este un serviciu public al Consiliului Local al Comunei Prejmer înfiinţat în anul 2006. 
Beneficiarii săi sunt copii de vârstă şcolară din comuna Prejmer proveniţi din grupuri vulnerabile. 
În urma activităţii de peste 10 ani a Centrului de Zi, am constatat faptul că, datorită calităţii şi aprecierii serviciilor oferite, 
beneficiarii noştri au nevoie de sprijin şi în perioada adolescenţei şi faptul că, şi alţi tineri din comunitate au nevoie de servicii 
specifice. 
În acest context, considerăm oportună dotarea cu bunuri şi echipamente, care va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului 
existent şi va permite extinderea serviciilor către alte grupuri ţintă: adolescenţi elevi de liceu 14-18 ani şi părinţi ai beneficiarilor. 
Investiţia propusă nu necesită construcţii-montaj, ci doar achiziţia de bunuri şi servicii, care vor contribui decisiv la dezvoltarea 



serviciilor sociale oferite de Centrul de Zi. 
Realizarea investiţiei va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului şi va permite extin 
adolescenţi elevi de liceu 14- 18 ani . 
Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului va fi de 130 persoane aparţinând grupurilor 
comunele învecinate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor : 40 copii de vârstă şcolară 7- 13 a ·, 25- adolescenţi elevi de gimnaziu şi 
liceu 14 - 18 ani, 65 adulţi - părinţi . Activitatea Centrului Social de Zi nefiind generate de profit, impactul proiectului va avea 
o importantă componentă socială, în sensul că pe termen scurt va asigura diversificare erviciilor sociale furnizate de către Primăria 
Comunei Prejmer şi va contribui la reducerea riscului excluziunii sociale in cazul grupurilor vulnerabile, va crea oportunităţi reale 
pentru beneficiarii serviciilor sociale de a parcurge procesul educaţional în vederea absolvirii unei forme de învăţămant care să 
faciliteze găsirea unui loc de muncă, îmbunătăţirea nivelului de viaţă, pe durata lungă. 
Tipurile de servicii sociale ce urmează a fi licenţiate (în funcţie de regimul de asistare); 

• asistenţă şi suport pentru copii aflaţi în situaţie de risc 

• serviciul pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru adolescenţi şi tineri din grupuri vulnerabile . 
Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale ce urmează a fi licenţiate, din care beneficiari de etnie romă; 

• 130 persoane aparţinând grupuri lor vulnerabile din comuna Prejmer şi comunele învecinate din teritoriul GAL Curbura 
Carpaţilor : 40 copii de vârstă şcolară 7- 13 ani, 25 -adolescenţi elevi de gimnaziu şi liceu 14 - 18 ani, 65 adulţi- părinţi. 

Obiectivele proiectului sunt: 
Modernizarea infrastructurii sociale existente 
Diversificarea serviciilor sociale ale furnizorului 
Extinderea serviciilor sociale ale furnizorului la alte grupuri de beneficiari 

AS Amplasarea proiectului: 
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Extinderea serviciilor 

sociale ale furnizorului la 

alte grupuri de beneficiari 
BRASOV 

A6 Date de tipul de proiect si beneficiar 

PREJMER 

O Proiect cu C+M 
0 X Proiect fără C+M 

A6.2 
O X Comune şi ADI 
O Alt tip de solicitant 

A6.3 Prescorare puncte 

A6.3.1. Detaliere criterii de selecţie îndeplinite: 

Proiectul obtine 68 de puncte, astfel: 
CS1.1 -O pct- valoarea IDUL mai mare decat 55 
CS1.2 -O pct- Prejmer nu este zona defavorizata 
CS1.3 - 5 pct (populatia roma reprezinta intre 5% si 9,99%) 

A6.4Aiocare financiară 

CS2.1 - 5 pct (proiectul isi propune prin SF sa acceseze POCU 2014-2020) 
CS3.1- O pct- investitia propusa nu este generatoare de venituri 

O X Restul 
teritouriului 

O ITI 

O Suerd (S) 
O Zona Montană 

CS4.1-15 pct (servicii pentru mai mult de 2 categorii, mai mult de 1 categrie de servicii sociale si servicii acreditate) 
CS5.1-10 pct (populatie mai mare de 6000 locuitori) 
CS5.2 - 5 pct (130 beneficiari) 
CS6.1- 5 pct (certificat de acreditare existent la momentul depunerii) 



CS7.1- 5 pct {populatia roma reprezinta intre 5% si 9,99%) 
CSS.l - 5 pct {beneficiarii provin din Prejmer, Teliu, Budila si Vama Buzaului) 
CS8.2- 3 pct (utilizare TIC cf. SF, inclusiv ptr planificare, evaluare etc.) 
CS9.1- 5 pct- este proiect negenerator de venituri 
CSlO.l - 5 pct (proiect fara constructii-montaj care nu are impact de mediu). 
A7 Date despre consultant: 

Denumire: MAROT! CONSULTING SRL 

Cod unic de 
înregistrare/ Codul de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în Registrul comerţului 

35781010 

AS Date despre proiectant: 
Denumire: .-----~--~--------~--------------------~----~~-----------------------------, 

Cod unic de 
inregistrare/ Codul de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în Registrul comerţului 

Bl.llnformaţii privind solicitantul/ beneficiarul 
Data infiinţăriiCod unic de înregistrare/ Codul de înregistrare fiscală Statutul juridic al solicitantului 

4688701 AUTORITATE PUBLICA 

Numărul de înregistrare la Registrul comerţului 

*Codul unic de înregistrare API A RO 247099239 Anul atribuirii codului 2006 

Nr. comune ADI: 

Denumire comune solicitant Cod unic de înregistrare/ Codul de înregistrare fiscală 

Denumire comune solicitant Cod unic de înregistrare/ Codul de înregistrare fiscală 

Denumire comune solicitant Cod unic de înregistrare/ Codul de înregistrare fiscală 

Denumire comune solicitant Cod unic de înregistrare/ Codul de înregistrare fiscală 

81.2 Sediul social/Domiciliul stabil al solicitantului/Reşedinţa din România 
localitate Sat 



PREJMER 

Strada Număr 

MARE 565 

Scara 

Fax E-mai l 

+40268362003 +40268362363 orimaria .oreimer.(@vahoo.com 

81.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul orgnizaţiei precum şi specimenul de semnătură 

Nume Prenume Funcţia Reprezentatnt legal Speciemen de 
. semnătură . 

TODORICĂ CONSTANTIN PRIMAR 

82.1 Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect 
Cod numeric persona l 

26.11.1963 

1 Act de identitate 1 Seria 1 N r. 1 .--E-1-ib-e-ra-t -,a-d-a-ta--, 1 De: 1 Valabil până la 

B.l. C.l. Paşaport 

10 1 X 10 1 zv 1142344 19.05.2017 L SPCLEP BRAŞOV 1 26.11.2027 

2.2 Domiciliu l stabil al reprezentantului legal de proiect 

Judeţ Localitate Sat 

BRASOV PREJMER 

Strada Număr 

MARE 578 

Scara 

Fax E-mail 

+40268362003 +40268362363 orimaria.oreimer.(@vahoo.com 

83.1 Denumirea BănciiDenumirea sucursalei 

TREZORERIA MUNICIPIULUI BRASOV 



83.2 Adresa 8ăncii/Sucursalei 

1 BRASOV. str. MIHAIL KOGĂ~NICEANU. nr.7 

83.3 Cod 18AN 83.4 Titulari contului bancar 

[. R. o.· 7•7•T•R•EZ•1•3•12•1•A•4•3•3l•O•O•X•XX•X------~ { UAT PREJMER 

.., 
C FINANTARI NERAMBURSABILE OBTINUTE SAU SOLICITATE . , 

Dacă au fost obţinute fnanţări nerambursabile sau au fost solicitate şi au fost fost obţinute parţial pentru acelaşi tip de investiţie, se 
vor detalia prin completarea tabelului de mai jos. 

ODA e 0NU 

DENUMIRE DA 
PROGRAM DE Număr Titlul proiectului şi numărul contractului de Data Valoarea 
FINANŢARE proiecte finanţare finalizării sprijinului NU 

11/zz/aaaa (EUR) 

1 X 
>garm Naţional* 

Progarm Naţional* 

Progarm Naţional* 

SAP ARD 10 
X 

FEADR 

,: 
Alte programe l 
europene* X 

··e programe 
........ ropene* 

l 

Alte programe 
europene* 

Alte programe X 
internaţionale* 

i? . 
Alte programe 
internaţionale* 

Alte programe 
internaţionale* ... %!. ,, 

*se completează de către solicitant cu denumirea programului. 


