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CONSULTANT 
MAROTI CONSULTING SRL 
Str. Lămâiţei nr.143, Braşov 
CUI 35781010 • JS/569/2016 
0788599202, maroti.consulting@grnail.com 

Nr. 331 13.09.2017 

HG nr. 907/2016 ~ANEXA 

STUDIU DE FEZABILITATE 
• conţinut • cadru pentru proiecte fără constructii-montaj 

A. PIESE SCRISE 
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
DOTĂRI CENTRUL SOCIAL DE ZI PRE.JMER 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
UATPREJMER 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
UATPREJMER 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
MAROT! CONSULTING SRL 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 
2.1. Necesitatea şi oportunitatea promovărîi obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile 
tehnice - economice identificate şi propuse spre analiză 
Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer este un serviciu public al Consiliului LocaJ al 
Comunei Prejmer înfiinţat în anul 2006. Beneficiarii săi sunt copii de vârstă şcolară din comuna 
Prejmer proveniţi din grupuri vulnerabile. . 
În unna activităţii de peste 10 ani a Centrului de Zi, am constatat faptul că, datorită calităţii şi 
aprecierii serviciiJor oferite, beneficiarii noştri au nevoie de sprijin şi în perioada adolescenţei 
~i faptul că, şi alţi tineri din comunitate au nevoie de servicii specifice. 
In acest context, considerăm oportună dotarea cu bunuri şi echipamente, care va a'ligura 
modernizarea bazei materiale a serviciului existent şi va pennite extinderea serviciilor către alte 
grupuri ţintă: adolescenţi elevi de liceu 14- 18 ani şi părinţi ai beneficiarilor. 
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Investiţia propusă nu necesită construcţii-montaj, ci doar achiziţia de bunmi şi servicii, care vv~,""-~ 
conttibui decisiv la dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Centrul de Zi. 
Realizarea investiţiei va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului şi va pennite 
extinderea serviciilor la noi grupuri ţintă: adolescenti elevi de liceu 14 - 18 ani. 
Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului va fi de 130 persoane aparţinând grup · r 
vulnerabile din comuna Prejmer şi comunele învecinate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilo 
40 copii de vârstă şcolară 7- 13 ani, 25- adolescenţi elevi de gimnaziu şi liceu 14 - 18 ' i, 
65 adulţi -părinţi. Activitatea Centrului Social de Zi nefiind generatoare de profit, impactul 
proiectului va avea o importantă componentă socială, În sensul că pe termen scurt va asigura 
diversificarea serviciilor sociale furnizate de către Primăria Comunei Prejmer şi va contribui la 
reducerea riscului excluziunii sociale in cazul grupurilor vulnerabile, va crea oportunităţi reale 
pentru beneficiru.ii 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 viată, 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 de separare de părinţi 
• serviciul pentru dezvoltarea abilităţilor de viată independentă pentru adolescenţi şi tineri 

din grupmi vulnerabile. 
Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale ce urmează a fi licenţiate, din care 
beneficiari de etnie romă; 

• 130 persoane aparţinând g:mpurilor 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. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structmi 
instituţionale şi financiare 
Investiţia este propusă în contextul general al creşterii ratei abandonului şcolar la copii şi tineri, 
al unei rate a şomajului dintre cele mai ridicate şi al creşterii marginalizării, în special în zona 
familiilor de etnie rroma. 
Analizând documente precum: 
Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 
Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
pentru perioada 2015-2020 
Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpwii a Şcolii în România 
Strategia Naţională pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 2015-2020 
Strategia de Dezvoltare a Teritoriului GAL Curbura Carpaţilor 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Prejmer, 
precum şi legislaţia specifică serviciilor sociale, constatăm că investiţia propusă de noi, vine să 
contribuie la atingerea deziderateJor prevăzute de acestea, în raport cu te1itoriul GAL Curbura 
Carpatilor. 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
Analizând opmtwtitatea accesării de fonduri nerambursabile, precum şi obiectivele generale şi 
strategice de dezvoltare ale comunei Prejmer stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă a 
comunei Prejmer 2014 - 2020, prectun şi Strategia de dezvoltare locală a GAL Curbura 
Carpaţilor, rezultă următoarele: 

1. Evolutia populatiei comunei creste prin ratele pozitive ale sporului natural 
Total Populatia Comuna Prejmer 10 303 persoane (31 dec. 2016) 
Aprox 10% populatie de etnie roma- 155 godpodarii in localitatea Prejmer 
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2. Populatia scolara, din inregistrarile de la unitatile scolare din comuna 
Anul2016/2017- 1505 (total) din care, invatamant primar si gimnazial-749-liceu si scoaw~:-::: 
profesională - 558 

a) Scoala Gimnaziala Prejmer aprox 45% dint totalul elevilor provin din gruP
vulnerabile (cu precadere etnia roma) 

b) Scoala Gimnaziala Lunea Calnicului - 3 % din grupuri vulnerabile (institution z 
familii cu copii numerosi, parinti plecati in strainatate) 

c) Absolventii clasei a VIII: 19% de la Se. Gimaniala Lunea Calnicului si 69% d 
Gimnaziala Prejmer raman la liceul din Prejmer ; Restul urmeaza forme de invatamant 
in Brasov; 

d) Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara<< Tara Barsei » - 39% provin din 
grupuri vulnerabile 

Coroborand datele din Strategia elaborata in 2011 cu evolutia ulterioara, rezulta concluzii : 
43 %din totalul elevilor de la Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara« Tara 
Barsei » provin din comuna Prejmer 
Cea mai mare parte·dintre absolventii clasei a VIII-a de la Prejmer raman la liceul din 
localitate, in timp ce absolventii de la Şcoala Lunea Calnicului (sat apartinator) se 
indreapta spre scoli din Braşov, asemeni celor din comunele limitrofe Teliu, Budila, 
Vama Buzaului, Dobarlau. 

Conform infmmaţiilor oferite de Biroul de Asistentă Sociala din Primăria Comunei Prejmcr, la 
sfârşitul anului 2016 existau: 
a) beneficiari VMG- 25 persoane, din care 80% de etnie roma 
b) beneficiari de alocatie pentru Sutinere Familie -70 persoane, din care 69% etnie roma 
c) Copii cu parinti plecati in strainatate- 104, din care 40% etnie roma. 

Familiile cu copii, în majodtatea cazutilor de etnie roma reprezintă unul din grupurile 
vulnerabile numeroase în rândul populaţiei din Comuna Prejmer şi în teritoriul GAL Curbura 
Carpaţilor. 

Centrul Social de Zi penuu Copii Prejmer, înfiinţat în anul 2006 oferă servicii sociale unui 
număr limitat de beneficiari, copii de vârstă şcolară 7 - 13 din comuna Prejmer proveniţi din 
grupuri vulnerabile. Peste 300 de beneficiari proveniti din grupuri vulnerabile in perioada 2006-
2016, din care 82% etnie roma. 
In prezent, Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer se află în situaţia de a răspunde limitat 
nevoilor comunităţii în sensul extinderii categoriei de beneficiari spre o nouă grupă de vârstă, 
adolescenţi 14 - 18 ani, elevi de gimnaziu şi liceu . Acordarea serviciilor sociale acestei 
categorii de beneficiari presupune un set de activităţi specifice adecvate vârstei şi ca urmare şi 
o logistică modernă în acest sens. 
Număr total beneficiari: 45 copii de vârstă şcolară 7- 14 ani. 
Activităţile principale sunt: consiliere şi terapie psiho- socială, asistenţă didactică, activităţi 

de petrecere a timpului liber şi de reintegrare în societate. 
Programul zilnic de activitate al beneficiarilor este între orele 12.00- 17.00 organizaţi în grupe 
de vârstă. Activităţile cu beneficiarii se desfăşoară în spaţiile din incinta Şcolii Girnnaziale 
Prejmer, corp C3, etaj 2 in baza Contractului de Comodat încheiat între Centru] Social de Zi 
pentru Copii Prejmer şi Şcoala Gimnazială Prejmer, avizat de către Primăria Comunei Prejmer. 
Bunurile şi echipamentele Centrului Social de Zi petru Copii Prejmer au fost achiziţionate în 
cursul anului 2005. O parte din echipamente (PC, imprimante, aparatura audio- video) şi din 
bunuri (mese şi scaune, dulapuri) au fost scose din uz datorita stării de degradare avansate. In 
această situa~e este foarte dificil a se asigura condiţiile optime pentru desfaşurarea activităţilor 
specifice cu beneficiarii. Ca urmare se impune achizitionarea unor bunuri şi echipamente 
adecvate care să permită derularea activităţilor Centrului Social de Zi pentru Copii în condiţii 
corespunzătoare. 
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« 
Prin intermediul prezentei investiţii, se va realiza dotarea cu bunuri şi echipamnete dupa c<.t""I~L~~n~lll'l"""" 
urmează: mobilier şi echipamente pentru studiu, mobilier birou, fotolii, echipamente TIC '(-.rA<~~~ • ..a'J 

multimedia, birotică, echipamente jocuri sportive exterior si interior, softuri pedagogice şi 
baterii de teste psihologic, şi alte bunuri şi materiale necesare desfăşurării activităţilor Centrul · 
Social de Zi. 

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe tem1en mediu şi lung privi 
evoluţia cererii, în scopul justificării necesitătii obiectivului de investi ţii 
Analizând oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile, precum şi obiectivele gen raJe şi 
strategice de dezvoltare ale comunei Prejmer stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă a 
comunei Prejmer 2014 - 2020, precum şi Strategia de dezvoltare locală a GAL Curbura 
Carpaţilor, rezultă următoarele: 

3. Evolutia populatiei comunei cres.te prin ratele pozitive ale sporului natural 
Total Populatia Comuna Prejmer 10 303 persoane (31 dec. 2016) 
Aprox 10 % populatie de etnie roma- 155 godpodarii in localitatea Prejmer 

4. Populatia scolara, din inregistrarile de la unitatile scalare din comuna 
Anul2016/2017- 1505 (total) din care, invatamant primar si gimnazial-749-liceu si scoala 
profesională- 558 

e) Scoala Gimnaziala Prejmer aprox 45% dint totalul elevilor provin din grupuri 
vulnentbile (cu precadere etnia roma) 

f) Scoala Gimnaziala Lunea Calnicului - 3 % din grupuri vulnerabile (institutionali:tati, 
familii cu copii numerosi, parinti plecati in strainatate) 

g) Absolventii clasei a VIII : 19% de la Se. Gimaniala Lunea Calnicului si 69% de la Se. 
Gimnaziala Prejmer raman la liceul din Prejmer ; Restul urmeaza forme de invatamant 
in Brasov; 

h) Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara « Tara Barsei » - 39% provin din 
grupuri vulnerabile 

Coroborand datele din Strategia elaborata in 2011 cu evolutia ulte1ioara, rezulta concluzii : 
43% din totalul elevilor de la Colegiu provin din comuna Prejmer 
Cea mai mare parte dintre absolventii clasei a VIII-a de la Prejmer raman la liceul din 
localitate, in timp ce absolventii de la Şcoala Lunea Calnicului (sat apartinator) se 
indreapta spre scoli din Braşov, asemeni celor din comunele limitrofe Teliu, Budila, 
V ama Buzaului, Dobarlau. 

Conform informaţiilor oferite de Biroul de Asistentă Sociala din Primăria Comunei Prejmer, la 
sfârşitul anului 2016 existau: 
d) beneficiari VMG - 25 persoane, din care 80% de etnie roma 
e) beneficiari de alocatie pentru Sutinere Familie -70 persoane, din care 69% etnie roma 
f) Copii cu pru.inti plecati in strainatate - l 04, din care 40% etnie roma. 
Familiile cu copii, în majoritatea cazurilor de etnie roma reprezintă unul din grupurile 
vulnerabile numeroase în rândul populaţiei din Comuna Prejmer şi în teritoriul GAL Curbura 
Carpaţilor. 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Modernizarea infrastructwii sociale existente 
Diversificarea serviciilor sociale ale fumizorului 
Extinderea serviciilor sociale ale fumizorului la alte grupuri de beneficiari 
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3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehni ,_ .. " __ 
economice pentru realizarea obiectivului de investitii 
3.1. Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico - economic(ă) se vor prezenta particularităţi ale 
amplasamentului: descrierea amplasamentului (localizare - intravilanlextravilan, dimensiuni î 
plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţi e 
zonă de utilitate publică, informaţiilobligaţii/constrângeri extrase din documentaţi· 

urbanism, după caz); 
NU ESTE CAZUL 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional- arhitectural şi tehnologic: 
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; - varianta de realizare a 
investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; - echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 
Descrierea tehnică (funcţional-arhitectural şi tehnologic) nu este neceară pentru acest tip de 
investiţie. 

Sub aspectul elementelor funcţionale existente, situaţia spaţiului este următoarea: 
AMPLASAMENT: 
Cladirea este amplasată în comuna Prejmer, str. Şcolii nr. 2 aliniată cu aleea secundara care 
leaga str. Scolii de str. Cetăţii, pozitionată pe limita de proprietate a şcolii latura de nord vest. 
Terenul pe care este construită şcoala aparţine domeniului public, iar construcţia se ·află în 
proprietatea publică a Comunei Prejmer, jud. Braşov. 
În baza Contractului de Comodat nr.l23 încheiat la 01.09.2015 între Centrul Social de Zi 
pentru Copii Prejmer şi Şcoala Gimnazială Prejmer avizat de către Primăria Comunei Prejmer 
în spaţiul de la etaj 2 din corpul C3 al Şcolii Gimnazial Prejmer se desfăşoară zilnic activităţi 
cu beneficiarii servicului social. 
ARHITECTURA SI STRUCTURA ; UTILIT ATI 
Spaţiul în care se desfaşoară activităţile cu beneficiarii Centrului Social de Zi pentru Copii 
Prejmer situat în incinta Şcolii Gi.mnaziale Prejmer, corp C3 etajul2 are urmatoarea structură 
funcţională : 

Sala multifuncţională activitati educative - compattimentată- 87,62 mp 
Săli activitati de invatare- 2 săli - 28,96 mp 
Oficiu - 14,48 mp 
Grupmi sanitare fete - băieţi - 14,48 mp 
Hol- 68,19 mp 
Scari - 26,27 mp 

Constructia a fost dată în folosinţă in 2007 cu finanţare din partea MECT şi Consiliul Local al 
Comunei Prejmer prin Programul de reabilitare al infrastructurii şcolare judeţ Braşov. Clădirea 
este de formă dreptunghiulară cu următoarele dimensiuni generale : 36,80m x 17,00 mp. 
Corpul C3 al şcolii se compune din 16 Sali de clasă, 7 grupuri sanitare, spaţiu multifuncţional 
(destinat iniţial bibliotecă), 3 birouri, 1 cancelarie, spaţii pentru depozitare, 2 casa scării, oficiu, 
hol, centrala tennică. 
Corpul de clădire are fundaţii continue din beton armat sub zidurile portante. Suprastructura 
este din zidărie portantă din cărămidă cu planşeu de beton armat peste parter şi etaj, cu centuri 
şi stâlpişori din beton armat la intersecţia zidurilor portante. 
Inalţi.mea parterului este de 3,40 rn si a etajelor tot de 3,40m. Zidăria se poate considera a fi 
realizatş din cărămidă de tip GVP cu dimensiunea de 8,8 x. 14 x 29 cm. 
Acoperişul este o şarpantă din lemn pe scaune cu învelitoare din ţiglă .. 
Pardoseli: 
În sălile de studiu si activităţi sunt pardoseli din covor PVC pentru trafic intens, montat continuu 
prin sudură la cald a îmbinărilor. 
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In grupurile sanitare, în oficiu şi pe holuri există pardoseli din gresie ceramică antiderapa 
rezistentă la acizi. Pardoseala este continuă fără praguti şi are un coeficient de alunecare 
limite normale. 
Tâmplării: 
Tâmplăriile interioare sunt în totalitate din lemn, cu rame şi tăblii, vopsite în culori de ulei. 
Glafurile exterioare sunt realizate din tablă z.incată, iar glafurile interioare din lemn. 
Tâmplăria exterioară este de tip tâmplărie dublă din lemn vopsită în culori de ulei. Tân 
exterioară de la holul central, intrările În clădire şi casa scării sunt din lemn stratificat cu 
termoizolator. 
FINISAJE PEREŢI ŞI TA V ANE : 
- tencuieli interioare 

- zugrăveli ( vopsitorii cu soluţie apoasă specifică) la interior 

Q: 

'A.\l~-

- zona de mansardă sunt placate integral cu două stratuti gips carton de tip RF rezistent la foc 
30 min. Spaţiul este termoizolat către exterior cu vată minerală....:. 16 cm grosime ; 
-pereţii grupwilor sanitare sunt placate cu faianţă până la h=2,10 m. 
FINISAJE EXTERIOARE: 

Tencuieli exte1ioare silicatice 
Zugrăveli ( vopsitotii cu solupe apoasă cu vopsele de tip vinarom) la exterior 
Tencuieli speciale hidrofuge la soclu 
Existenta unui trotuar de protecţie în jurul construcţiei şi a unor rigole de evacuare a 

apelor pluviale pentru a se evita efectul infiltraţiilor asupra integritătii fundaţiilor 
Existenţa unui sistem eficient de colecatre/evacuare a apelor pluviale de pe acoperiş 

Ggheaburi şi burlane) 
La parter există o uşă separată de acces cu lăţimea de 1 ,50m şi rampa de acces pentru 

persoanele cu handicap fizic. 
ILUMINA TUL natural şi artificial interior şi exterior 

lluminatul natural este superior raportului de 1/5 - 1/6 din suprafata utilă a încăperilor 
Iluminatul artificial respectă normele luminotehnice În vigoare pentru acest tip de 

funcţiune 

lluminatul exterior asigură un marcaj corespunzător al acceselor şi aleiloe de acces în 
clădire 

INSTALAŢII SANITARE 
Alimenatarea cu apă se face de la reţeaua stradală prin intermediul căminului de branşament. 
Debitul şi presiunea de utilizare necesare la fiecare consumator din clădire sunt asigurate de 
reţeaua exterioară de apă. Prepararea apei calde de consum se face într -un boiler vertical 
fimqionând cu apa caldă de încălzire amplasat în centrala te1mică. Reţelele de distdbuţie a apei 
reci şi calde sunt montate, izolate în şliţuri, în zidărie. Evacuarea apelor uzate menajere se face 
prin coloane şi colectoare la reţeaua stradală de canalizare. 
Traseele reţelelor interioare de apă şi canalizare au fost alese astfel încît să se asigure accesul 
personalului de întreţinere în timpul exploatării. Pe traseele orizontale conductele sunt montate 
în plase comune, iar pe traseele verticale în aceleaşi ghene astfel Încât să poată fi folosite 
susţineri, uşi de vizitare comune. 
Evacuarea la teren a apelor provenite din preciputaţii de pe învelitoarea clădirii se face printr
un sistem de jgheaburi şi burlane. 
Instalatiile sanitare sunt adecvate vârstei copiilor şi cuprind: 
- chiuveta cu picurător În bucătărie - 1 buc. 
- lavoare În grupurile sanitare - 2 buc. 
- vas WC şi rezervor - 7 buc. 
- vas pisoar - 2 buc. 
Pesonalul Centrului are acces la grupul sanitar de la etaj 1 destinat cadrelor didactice. 
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Echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare şi oficiu respectă normele în vigoare : IA.~Mft-••W 
- Lavoar din porţelan sanitar fără spătar, monocolor montat pe piedestal, inclusiv ventil~~~ 
scurgere, sifon, robineţi de colţ, baterie de amestec '12 stati vă cu reglaj termostatic şi acceson'-'âi~~b:lif' 
- Vas de closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare montat la înălţime inclusiv capac, 
rama, porthârtie 
-pisoar din porţelan sanitar inclusiv ventil de scurgere, sifon, robineti de colt 
- sifon de pardoseală din polipropilenă. 
Materialele utilizate la executarea instalaţiilor tehnica- sanitare au caracteristicile prevăz 
standardele 1 normele de fabricaţie ale producătorului şi agrement tehnic. 
Pentru conductele de apă rece şi caldă menajeră s-au utilizat ţevi din polipropilenă 

copolimerizată îmbinate prin polifuziune la cald, prin piese specifice. 
Instalaţi a de canalizare menajeră este executată cu tuburi şi piese din polipropilenă de scurgere. 
Pentru alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate menajere cornodantul Şcoala Girnnazială 
Prejmer a încheiat contract de furnizare cu COMPANIA APA BRAŞOV. 
Incălzirea construcţiei se face independent faţă de celelate clădiri cu centrala termică cu gaz 
metan. Instalaţia interioară de încălzire este de tip inelar, bitubular cu distribuţie perimetrală la 
plafonul parterului şi coloane verticale. Conductele sunt protejate cu tuburi izolatoare cu· 
grosimea izolaţiei de 9 mm. Traseele conductelor sunt coordonate cu traseele conductelor 
electrice montate în imediata apropiere, repectându-se distanţele minime nonnate între acestea. 
Incăperile sunt încălzite cu corpuri de încălzire statice dint oţel amplasate perimetral de regulă 
sub ferestre sau în imediata apropiere. Corpurile de încălzire sunt prevăzute cu robinete de 
închidere şi reglaj pe tur şi pe retur. Instalaţia de încălzire este din ţeavă de oţel trasă pentru 
instalaţii termice îrnbintă prin f1let. Circulaţia agentului tennic în clădire se face de sus în jos. 
Evacuarea aerului din instalaţie se face prin conductele de dczaerisire montate la plafonul 
etajului şi a mansardei. 
Agentul termic pentru încălzire este preparat cu un cazan din elemente de fontă având arzător 

atmosferic pentru gaz metan amplasat într-o încăpere care respectă normele în vigoare. 
Evacuarea gazelor arse se face prin tiraj natural - un coş de tablă de oţel inoxidabil cu pereţi 
dubli şi tennoi7..olaţie. 
Pentru alimentarea cu gaz metan comodantul. Şcoala Gimnazială Prejmer a încheiat contract 
de furnizare cu GDF Suez Energie Romania/ Engie Romania. 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELEcrRICĂ este asigurată conform soluţiei din avizul de 
racordare eliberat de fumizorul de energie electrică. 
Instalaţia de iluminat interior este realizată pentru următoarele nivele de iluminare: 
- săli de studiu, spaţiul multifuncţional - 500 lux 
- scări - 200 lux 
- grupuri sanitare - 200 lux 
- oficiu - 500 lux 
Sălile de studiu sunt iluminate cu corpuri de iluminat fluorecscente de 2 x 36 W cu reflector din 
tablă de aluminiu oglindată. 
Oficiul este iluminat cu corpuri de iluminat fluorecente de 4 x 18w 
Pe coridoare şi şi în grupurile sanitare sunt instalate corpuri de iluminat fluorescente de 2 x 18 w 
respectiv 1 x 18 w. 
Zonele de intrare în cladire sunt iluminate cu aplice etanşe echipate cu lumini incandescente. 
Traseele electrice aferente instalaţiei de iluminat sunt executate din conductor de cupru tin Fy 
protejat cu tub IPEY îngropat în tencuială. Potrivit Normativului 1.7- 2002 se prevede iluminat 
de siguranţă pentru circulaţie constând in lămpi de siguranţă pe căile de evacuare şi în dreptul 
scării de evacuare. Există de asemenea corpuri de iluminat tip Indicator luminos cu acumulator 
de autonomie de 1 Y2 ore amplasate astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol. fu 
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salile de studiu şi oficiu prizele sunt montate perimetral la cota 2, 1 m. Toate prizele suii.W .. L'\nll\......

bipolare cu contact de protecţie ( 230V - 16A). Traseele electrice aferente instalaţiei de pri 
sunt de tip conductor de cupru Fy protejat în tub IPEY îngropat în tencuială. 
Instalaţia pentru alimentare tablouri electrice asigură distribuţia electrică interioară în aval d 
blocul de măsură : 

Tablou genercil TGD amplasat la parter 
Tablou etaj TE amplasat la etaj 
Tablou TC centala termică 

COLECTAREA DEŞEURTI...OR MENAJERE se face in cosuri de gunoi pentru ecare 
încăpere, depozitate în europubela de 1201. Pentru colectarea deşeurilor s~a încheiat contract cu 
S.C. HIDRO SAL COM S.R.L. Prejmer. 
FUNCŢIONAL 

Centrul Social de Zi pentru Copii este un serviciu public al Consiliului Local al Comunei 
Prejmer care funcţionează în baza H.C.L. nr. 2 din 31.01.2006 şi reorganizat confonn HG 
867/2015 pentru aprobarea Nomendatorului Serviciilor Sociale, precum şi a regulamentelor 
cadrul de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, având principalul obiect de activitate 
activităţi de asistenţă socială fără cazare (cod CAEN 8899). 
Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer este un serviciu social specializat care asigură suport 
şi asistenţă pentru copii şi familiile aflate în dificultate. 
Centrul de zi, este un serviciu pentru protecţia copilului, a cărei misiune este de a preveni 
abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de 
orientare şcolară şi profesională, educaţie, recreere-socializare, consiliere, îngrijire etc. Pentru 
copii, cât şi unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare, pentru părinţii sau reprezentanţii 
legali, precum şi pentru alte persoane care au îngrijire copii. 
În prezent, un număr de 45 copii de vârstă şcolară 7- 14 ani.şi familiile lor sunt beneficiarii 
serviciului social. 
Activităţile principale sunt : consiliere şi terapie psiho -socială, asistenţă didactică, activităţi 

de petrecere a timpului liber şi de reintegrare în societate. 
Programul zilnic de activitate aJ beneficiarilor este între orele 12.00- 17.00 organizaţi în grupe 
de vârstă. Activităţile cu beneficiarii se desfăşoară în spaţiile din incinta Şcolii Gimnaziale 
Prejmer, cmp C3, etaj 2 in baza Contractului de Comodat încheiat între Centrul Social de Zi 
pentru Copii Prejmer şi Şcoala Gimnazială Prejmer avizat de către Plimăria Comunei Prejmer. 
Spaţiul aferent este dotat cu mobilier şcolar adecvat vârstei copiilor. 
Servirea mesei se face zilnic sub fonna unor pachete de hrană rece asigurate de către un 
furnizor, agent economic. Pachetele de gustare conţin: produse patiserie, fructe, iaurt. Vesela 
necesară este spălată zilnic în bucătaria Centrului. Bucătaria este dotată cu frigider, aragaz, 
mobilier adecvat, veselă şi tacâmuri. 
Prestarea serviciilor sociale se realizează conform standardelor stabilite prin lege. 
Implementarea proiectului are în vedere diversificarea serviciilor oferite în prezent prin 
dezvoltarea unei noi componente pentru 25 de adolescenţi, elevi de gimnaziu şi liceu, între 14~ 
18 ani - Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Scopul acestui 
serviciu este de asigurare a tuturor condiţiilor de dezvoltare armonioasă a personalităţii copiilor 
sau tinerilor aflaţi în evidenţa sa, în sfera deprinderilor de viaţă independentă. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta este responsabil de asigurarea 
tuturor conditilor de dezvoltare armonioasa a personalitatii copiilor sau tinerilor aflati în 
evidenta sa, în sfera deprinderilor de viata independenta. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura, pentru fiecare 
copil/tânar aflat în evidenta sa, evaluarea deprinderilor, aptitudinilor, potentialului si a 
carentelor în dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, în context socio~familial, 
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uti.lizând instrumente adecvate si luând în considerare opinia si aspiratiile personale ale 
copilului/tânarului. 
Fiecare copilltânar aflat în evidenta beneficiaza de un program de interventie specifica pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viata independenta în functie de nevoile sale individuale si 
contextul socio-familial în care traieste si se dezvolta. Programul asigura individualiz 
procesului de educatie, socializare la care are dreptul fiecare copil, coerenta si continui 
interventiei, respectarea drepturilor copilului, în special cele legate de exprimarea libe 
opiniei, antrenarea si responsabilizarea copilului/tânarului fata de propriul proces de edu 
integrare sociala, mobilizarea resurselor familiale. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderi lor de viata independenta desfasoara activitati 
structurate sau semistructurate de pregatire si stimulare a autonornizarii copiilor si tinerilor, de 
stimulare a individualitatii si dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de 
la dependenta la independenta personala. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura desfasurarea 
activitatilor de pregatire a fiecarui copilltânar, în raport cu vârsta, srudiile si legislatia în vigoare, 
în vederea integratii active a acestuia pe piata muncii la parasirea sistemului de protectie. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta dispune de o locatie accesibila 
comunitatii, resurse financiare suficiente si o baza materiala corespunzatoare derularii tuturor 

U activitatilor. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta functioneaza confonn unui 
plan anual de actiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii si a nevoilor 
identificate la nivelul comunitatii. 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer funcţionează, conform Organigramei aprobate de 
Consiliul Local al Comunei Prejmer, cu un numar de 7 persoane angajate cu contracte 
individuale de muncă şi 1 voluntar. 
Director - 1 post 
Contabil- 1 post 
Psiholog - 1 post 
Pedagog social - 4 posturi 
Ingrijitor- 1 post. 
Echiparea şi dotarea specifică este prezentată în anexă - deviz. 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei: - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de 
investiţii , cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de 
cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici 
obiectivului de investiţii; - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de 
amortizare a investiţiei publice. 
Valoarea totală a investiţiei este de 182.002,77lei (f'ară TVA), echivalentul a 39.554,64 euro la 
cursul de 4,6013 lei/euro. 
Obiectul investiţiei este reprezentat în special de obiecte de inventar şi mijloace fixe (fără 
componentă de construcţii montaj) cu o perioadă de amortizare cuprinsă între 1 şi 8 ani. 
Fundamentarea costurilor este realizată pe baza studiului de piaţă (link-uri către sursele de 
informare sunt di sponibile în anexe). Devizul investiţiei este ataşat, conform prevederilor 
legale. 

3.4. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
Investiţia va fi realizată Într-o erioadă de 18 luni, tinând cont de următoarele eta e: 

Semestrul 1 Semestrul II Semestrul 111 5 ANI 
10 semestre 
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Contractare Realizare proceduri 
de achiziţie 

Achiziţii 

Recepţii 

Puneti în functiune 

Prestare servic · 
sociale 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico • economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prcze 
scenariului de referinţă 
NU ESTE CAZUL 

4.2. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse~ 
Realizarea investiţiei va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului şi va pennite 
extinderea serviciilor către noi grupuri - ţintă : adolescenţi şi părinţi. 
Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului ·va fi de 130 persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile (din care 100 de persoane de etnie rroma) 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. Activitatea Centrului 
Social de Zi nefiind generatoare de profit, impactul proiectului va avea o importantă 
componentă socială, în sensul că pe termen scurt va asigura diversificarea serviciilor sociale 
furni1:ate 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 învăţământ care 
să faciliteze găsirea unui loc de muncă, îmbunătăţirea nivelului de viaţă, pe durata lungă. 
Prin activitatile sale proiectul asigura egalitatea de sanse intre femei si barbaţi, în selecţia 
grupului ţinta al proiectului se va tine cont de egalitatea de gen. Femeile din comunitaţile 
marginalizate se confrunta într-un mod mai accentuat cu fenomenul de excluziune sociala, 
motiv pentru care integrarea acestora este un aspect important ce contribuie la cresterea 
nivelului de educaţie, Ia ocuparea forţei de munca si la combaterea saraciei. Daca investim in 
educatia si ocuparea femeii, putem asigura o dezvoltare a intregii gospodarii. Prin activitatile 
vizate de proiect se va asigura si principiul concilierii vietii de familie cu viata profesionala. 
Toate serviciile vor fi furnizate tinandu-se cont de egalitatea de gen, un modul al serviciului de 
consiliere fiind dedicat egalitatii de sanse. Totodata, vor fi implementate o serie de actiuni 
centrate pe promovarea egalitatii de sanse, constand în activitati nonfonnale, discutii, intalniri, 
worskshopuri, etc, iar materialele de informare elaborate, vor conpine mesaje ce promoveaza 
egalitatea de gen si egalitatea de sanse. 
b) estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 
NU ESTE CAZUL 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz; 
INVESTIŢIA NU ARE EFECTE ASUPRA MEDIDLUI 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 
integrează, după caz. 
NUESTECAWL 

4.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de i nvestiţii 
NU ESTE CAZUL 
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4.4. Analiza cost-eficacitate (a se consulta www.oldfonduri-
ue. ro/res/fllepicker .. ./1 8_ Cost _Eficacitate.pd:f) 
FIIND UN SERVTCIUL SOCIAL PUBLIC, ANALIZA COST -EFICIENTĂ NU 
REALIZEAZĂ. REZULTA TELE NEPUTÂND Fl CUANTIFICA TE FINANCIAR. 
Realizând totuşi un raport cost/beneficiar, ajungem Ja o valoare de 1.400,01lei/beneficiar (1 
beneficiari). 
Astfel, cu un cost redus, obţinem rezultate majore la nivel social, care constau în: 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă pentru beneficiarii din zona geografică delimitată de 
GAL Curbura Carpaţilor; 
Crearea oportunităţilor, pentr.u beneficiari, de a parcurge procesul educaţional şi de 
absolvire a unei fonne de învăţământ, respectiv reducerea abandonului şcolar; 
Prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor atlaţi în situaţii de risc; 
Facilitarea găsirii unui loc de muncă pentru beneficiari; 
Reducerea riscurilor de marginalizare socială; 
Îmbunătăţirea nivelului de viaţă pentru beneficiari. 

4.5. Locuri de muncă nou-create, funcfiile şi data estimată pentrn crearea acestora 
NU ESTE CAZUL 

4.6. Acreditarea jurnizorului ti serviciilor sociale: Dovada acreditării Solicitantului ca 
furnizor de servicii sociale (datele certificatului sau ale dovezii de depunere a dosarului de 
acreditare);Data estimată pentru Iicenţierea serviciilor sociale sau termenul estimat după 
finalizarea proiectului; Tipurile de servicii sociale ce unnează a fi licenţiate (în funcţie de 
regimul de asistare); Locaţiile în care vor fi acordate servicii sociale ce urmează a fi licenţiate. 
Furnizorul de servicii sociale deţine acreditarea seria AF nr. 002569/07.12.2015 
Fumizorul de servicii sociale va depune dosarul de licenţiere (până la finalul perioadei e 
implementare a proiectului) pentru unnătoarele servicii; 

• Asistenţă şi suport pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi 
• Serviciul pentru dezvoltarea abilit~ţilor de viaţă independentă pentru adolescenţi şi 

tineri din grupuri vulnerabile. 
Serviciile vor fi licenţiate la sediul centrului de Zi. 

4.7. Caractentl multifuncJional al injrash1cturii sociale: Categoriile de grupuri defavorizate 
care vor beneficia de servicii sociale ce mmează a fi licenţiate (minim 2 categorii); Servicii 
sociale ce urmează a fi licenţiate (minim 1 serviciu social) şi adresabilitatea acestora către 

U categoriile de beneficiari (ce servicii căror categorii se adresează); Numărul estimat al 
beneficiarilor serviciilor sociale ce urmează a fi licenţiate, din care beneficiari de etnie romă; 

Implementarea proiectului va asigura modernizarea bazei matetiale a serviciului şi va pennite 
extinderea serviciilor la noi grupuri ţintă: adolescenţi elevi de liceu 14 - 18 ani. 
Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului va fi de 130 persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile (din care 100 persoane de etnie rroma) 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. Activitatea Centrului Social de Zi 
nefiind generatoare de profit, impactul proiectului va avea o importantă componentă socială, 
în sensul că pe termen scurt va asigura diversificarea serviciilor 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 absolvim unei forme de învăţământ care să faciliteze 
găsirea unui loc de muncă, îmbunătăţirea nivelului de viaţă, pe durata lungă. 
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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 de separare de părinţi 
• serviciul pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru adolescenţi şi tineri 

din grupuri vulnerabile. 
Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale ce unnează a fi licenţiate este de 130, 
care l 00 de beneficiari de etnie romă; 

• 130 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (100 de persoane de etnie rroma in 
comuna Prejmer şi comunele învecinate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor: 4 copii 
de vârstă şcolară 7 - 13 ani, 25 - adolescenţi elevi de gimnaziu şi liceu 14 - 18 ani, 65 
adulţi- părinţi. 

Prestarea serviciilor sociale se realizează conform standardelor stabilite prin lege . 
Centrul de zi, este un serviciu pentru protecţia copilului, a cărei misiune este de a preveni 
abandonul şi institutionalizarea copiilor, ptin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de 
orientare şcolară şi profesională, educaţie, recreere-socializare, consiliere, îngrijire etc. Pentru 
copii, cât şi unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare, pentru părinţii sau reprezentanţii 
legali, precum şi pentru alte persoane care au îngrijire copii. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de vîata independenta este responsabil de asigurarea 
tuturor conditilor de dezvoltare armonioasa a personalitatii copiilor sau tinerilor aflati în 
evidenta sa, în sfera deprinderilor de viata independenta. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura, pentru fiecare 
copilftânar aflat în evidenta sa, evaluarea deprinderilor, aptitudinilor. potentialului si a 
carentelor în dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, în context socio-familial, 
utilizând instrumente adecvate si luând în considerare opinia si aspiratiile personale ale 
copil uluiltânarului. 
Fiecare copilftânar aflat în evidenta beneficiaza de un program· de interventie specifica pentru 
dezvoltarea deplinderilor de viata independenta în functie de nevoile sale individuale si de 
contextul socio-familial în care traieste si se dezvolta. Programul asigura individualizarea 
procesului de educatie, socializare la care are dreptul fiecare copil, coerenta si continuitatea 
interventiei, respectarea drepturilor copilului, în special cele legate de exprimarea libera a 
opiniei, antrenarea si responsabilizarea copiluluiltânarului fata de propriul proces de educare si 
integrare sociala, mobilizarea resurselor familiale. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta desfasoara activitati 
structurate sau semistructurate de pregatire si stimulare a autonomizarii copiilor si tinerilor, de 
stimulare a individualitatii si dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de 
la dependenta la independenta personala. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura desfasurarea 
activitatilor de pregatire a fiecarui copiVtânar, în raport cu vârsta, studiile si legislatia în vigoare, 
în vederea integrarii active a acestuia pe piata muncii la parasirea sistemului de protectie. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta dispune de o locatie accesibila 
comunitatii, resurse financiare suficiente si o baza materiala corespunzatoare derularii tuturor 
activitatilor. 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta functioneaza conform unui 
plan anual de actiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii si a nevoilor 
identificate la nivelul comunitatii. 
În vederea asigurării serviciilor necesare, avem în vedere derularea următoarelor activităţi. 
- Consiliere psihosocială şi suport emoţional 

- Supraveghere 
- Ingrijire 
-Educare 
- Alte terapii de recuperare 
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- Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă 
- Socializare şi petrecere a timpului liber 
- Reintegrare familială şi comunitară 
- Con sili ere juridică, după caz 
- Orientare vocaţională 
~ alte activităţi 

4.8. Inovarea p utilizarea TIC: Locaţia /locaţiile de reşedinţă a 1 ale beneficiarilor se 
sociale ce urmează a fi licenţiate; Utilizarea instrumentelor TIC (dacă este cai:ul). 
Beneficiarii, 130 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, sunt localizaţi în Prejmer şi 
comunele învecinate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor. 
Prin natura investitiilor şi tipul dotărilor necesare şi utilizate (Softuri şi teste psihologice pentru 
copii, tineri şi adulti ; Echipamente TIC ; Echipamente şi jocuri, inclusiv sportive ; Mobilier; 
Alte dotări), proiectul este unul care contribuie a inovare şi utilizarea TIC. 
Beneficiarii vor fi instruiţi în utilizarea TIC şi vor avea acces in cadt11l "serviciului pentru 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru adolescenţi şi tineri din grupuri 
vulnerabile", la baza materială achiziţionată în cadml proiectului. 
Competente utilizare TIC - utilizare softuri educaţionale - competenţe digitale şi multimedia 
Prin intennediul echipamentelor TIC şi a softmilor achiziţionate, beneficiarii vor dezvolta noi 
competenţe şi abilităţi în domeniul digital şi multimedia, vor beneficia de metode moderne de 
educaţie. Prin dobândirea de noi competenţe, vor putea realiza materiale foto-video de 
promovare a proiectului, a comunităţii şi a teritoriului GAL Curbura Carpaţilor. De asemenea, 
competenţele dobândite, vor reprezenta un atuu în dezvoltarea personală a beneficiarilor şi în 
procesul viitor de încadrare în muncă. 
Instrumentele TIC vor fi utilizate, inclusiv pentru facilitarea accesului la serviciile sociale şi/sau 
în procesul planificării, furnizării şi evaluării acestor servicii, după finalizarea investiţiei. 

4.9. Descrierea modalităţii prin care va fi asigurată sustenabilitatea investifiei în 
infrastuctura socială: sursa de finanţare pentru costurile de func~onare. 
Realizarea investiţiei va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului şi va permite 
extinderea serviciilor către noi grupuri - ţintă: adolescenţi şi părinţi. 

Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului va fi de 130 persoane aparţinând grupurilor 
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. Activitatea Cent.tului Social de Zi nefiind generatoare de profit, impactul 
proiectului va avea o importantă componentă socială, în sensul că pe termen scurt va asigura 
diversificarea serviciilor sociale furnizate de către Primăria Comunei Prejmer şi va contribui la 
reducerea riscului excluziunii sociale in cazul grupurilor vulnerabile, va crea oportunităti reale 
pentru beneficiarii serviciilor sociale de a parcurge procesul educaţional în vederea absolvirii 
unei fonne de învăţămant care să faciliteze găsirea unui loc de muncă, îmbunătăţirea nivelului 
de viaţă, pe durata lungă. 
Prin activitatile sale proiectul asigura egalitatea de sanse intre femei si barbapi. în selecpia 
gmpului pinta alproiectului se va tine cont de egalitatea de gen. Femeile din comunitapile 
marginalizate se confrunta într-un mod mai accentuat cu fenomenul de excluziune sociala, 
motiv pentru care integrarea acestora este un aspect important ce contribuie la cresterea 
nivelului de educapie, la ocuparea forpei de munca si la combaterea saraciei. Daca investim in 
educatia si ocuparea femeii, putem asigura o dezvoltare a intregii gospodarii. Prin activitatile 
vizate de proiect se va asigura si principiul concilierii vietii de familie cu viata profesionala. 
Toate serviciile vor fi furnizate tinandu-se cont de egalitatea de gen, un modul al serviciului de 
consiliere fiind dedicat egalitatii de sanse. Totodata, vor fi implementate o serie de actiuni 
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centrate pe promovarea egalitatii de sanse, constand în activitati nonform.ale, discutii, intalni 
worskshopuri, etc, iar materialele de informare elaborate, vor conl>ine mesaje ce promoveaza 
egalitatea de gen si egalitatea de sanse. 
Sursele de fmanţare necesare asigurării funcţionării şi sustenabilităţii vor fi asigurate 
la bugetul local. 

5. Scenariul/Opţiunea tehnico - economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilităţii şi riscurilor 
NU ESTE CAZUL 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
NU ESTE CAZUL 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: soluţia tehnică, cuprinzând 
descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional - arhitectural şi 

economic, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de perlonnantă ce rezultă din indicatorii 
tehnico - economici propuşi 
Resursele necesare a fi achiziţionate sunt: 

1. Sofuui şi teste psihologice pentru copii, tineri şi adulti ; 
2. Echipamente TIC; 
3. Echipamente şi jocuri, inclusiv sportive ; 
4. Mobilier; 
5. Alte dotări ; 

ECHIPAMENTE ITC SI CONEXE 
Nr. Denumire produs Caracteristici 
crt 
1 Laptop HP 250 G3 cu procesor Intel® Core® i5-4210U 1.70GHz, 4GB, 500GB, 

Intel® HD Graphics, Difuzoare stereo, Microfonintegrat, camera Web 
HD 720_p, Baterie LI ION 3 Celule, Microsoft Windows 8.1 

2 Videoproiector Super Short Throw, XGA, 2500 Iumeni, 1:0.6, contrast 2000:1, Durata 
viata lampa: 5000 ore Eco Mode, Audio, Difuzor lx 1 W, telecomanda, • 30dB; 
Tip videoproiector: ultrascurt; 

3 Suport de prezentare Realizat din 2 polite dreptunghiulare, din PAL de 18mm, pliabile cu 
- clicheti si un schelet metalic reglabil ca inaltime cu o grila suport in 
pentruvideoproiector partea inferioara; 
si laptop- curotile Dimensiunea politelor: 

l.polita superioara(LX1):420X350mm; 
2.polita inferioara(LX1):450X300mm; 
Dimensiunea grilei metalice inferioare(LXl): 350X350mm; 
Inalti mea politei superioare reglabila cu suruburi intre:91 0-1400mm; 
Inaltimea politei inferioare:720mm; 
Scheletul metalice sterealizat din teava cu sectiune circulara, prevazut cu 
roti cu 0=110mm; 
Culoarea scheletului metalic:gri; 
Culoarea politelor:gri; 
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4 Calculator desktop 

5 Monitor 
6 Boxe 

7 Sistem amplificare 
audio portabil 

8 Ecran de proiectie 
cu trepied 

9 Aparat foto 

10 Microsistem audio 

11 Sistem Home 
Cinema 

12 Televizor LED 
Smart 

13 DVD player 

_.,...._ 

~ 

~ 
Sistem Desktop PC HP ProDesk 400 G2 MT cu procesor Intel® c,oq· 1. 
i5-4590S 3.00GHz, 4GB, 500GB, Intel® HD Graphics, 2 x USB 3 
USB 2.0, sunetintegrat, FreeDOS, tastatura+ mouse 
Monitor LED LG 21.5", Wide, Full HD, Negru, 22M35A / 
Boxe 2.0 A4Tech AS-6-B, 2 x 6W, negru - pentruPCBoxe 2.0 A4Tech 
AS-6-B, 2 x 6W, negru- pentru PC 

Boxa Tip produs 

Tip boxa 
Boxa Bluetooth, Boxa cu Jack 3.5 mm, Boxa cu Jack 
6.3 mm, Boxa Karaoke 

Conectori 
AUX, Chitara, iPod, Jack 3.5 nun, Jack 6.3 mm, 
RCA, SD Card, USB 

Medii de redare card SD, Memorie USB (maxim 32 GB) 

Raza de actiune O - 1 O m 
Format audio 
suportat 

MP3,WMA 

AMIFM Nu 

Putere RMS (W) 400 W MAX 

Accesorii incluse 

Culoare 

Difuzoare 

Banda de 
frecventa 

2 microfoane wireless VHF, husa de protectie, 
telecomanda 

Negru 

1 x 1" (0.25 cm), l x 15" (38 cm) 

35 Hz- 20 kHz 

lmpedanta 4 Ohm 

Distorsiuni (dB) 99 dB 

Greutate (Kg) 19 Kg 

Alimentare 

Timp redare 

Autonomie 

Baterie 

Altele 

12 VDC prin bateria incorporata, 110-240V ac, 
50/60Hz 

5-6ore 

5-6 ore 

7200mAh 

Bluetooth 2.1 

Ecran de proiectiecutrepiedSopai Junior SOP150TJ, 150cm x 150cm 

Aparat foto DSLR Nikon 05300,24.2 MP + Obiectiv AF-P I8-55mm VR 
+Baterie En-El14 + Card 64 GB +Geanta DSLR +Cablu usb 
Microsistem audio Philips AZlOSR/12, CD Player, tuner FM, USB, 
2x:lW 
Sistem Home Cinema 5.130 SONY BDV-N9200WW, l200W, alb: Un 
subwoofer si 5 boxe suntsustinute de 1.200 W de puteretotala RMS 
totala,conversieextinsavideo 4K si redarii Blu-Ray DiscTM 30, 
Redarewireless in timp realcu NFC, Miracast™, Bluetooth® si Wi-Fi®. 
Televizor LED Smart Ultra HD 4K, 140cm, Android, HDR, Sony 
BRA VIA KD-55XD7005B 
Tip Blu-Ray Player 
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14 Imprimanta 
multifunctionala 

15 Camera foto 

16 Trepied 

3D 

4Kplayer 

DLNA 

Medii de redare 

Format redare 

Da 

Da 

Da 

Blu-ray DVD USB 

FLAC/W A V /ALACJDSD/WMA/ AAC/MP. 
JPEG/MPO 

Sistem TV NTSC 1 PAL 

3D Converter 2D - D 
3D a 

Specificatii audio 
Decodare Dolby Digital Plus Dolby True HD DTS-HD High 
sunet Resolution Audio DTS-HD Master Audio 
Conectivitate 
Conectivitate USB HDMI 
Altele 
Altele Netflix 

Dimensiuni (D x H x W mm) 320 x 45 x 193 

Greutate (Kg) 1.3 

Telecomanda 

Culoare 

Putere consumata (W) 

Da 

Negru 

26 
Multifunctional Konica Minolta Bizhub 226 - Alimentator de documente 
- Cartus Toner pentru 12.000 pagini - Placa de retea - Unitate duplex -
Panoupentruscanare 
format A5 - A3 

Functii 
disponibile 

Tehnologie 

Mod tiparire 

Duplex 

ADF 
Intetfata 

Scanare fatalverso Printare fatalverso Copiere 
fata/vers o 

Laser 
Monocrom 

Automat Standard 

Automat, Inclus in pachet 

10Base-T/l00Base-TX Ethernet USB 2.0 

• obiectiv 18-105mm VR, Tip senzor: CMOS 
• Procesor imagine: Expeed 3 
• Rezolutie: 24,1 MP 
• Tip body: DSLR 
• Rezolutie imagine: 6000x4000 
• Sensibilitate ISO: 100 - 25600 

Rezoluţie 24,7 megapixeli 
Fotografierecontinuă la 6 fps 
Filmare la calitate Full HD 

Invelis 

Tip 
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MOBILIER 
Nr. Denumire produs 
crt 
1. Banca vestiar 
2. Dulap biblioteca fara 

usi 
3. Dulap bibiloteca cu 2 

usi+2 sertare 
4. Dulap depozitare cu 2 

us1 
5. Dulap depozitare 

materiale 
6. Set masa + scaun 

7. Fotolii 

8. Canapea 

9. Rulouri opace 

Inaltime maxima (cm) 146 

Inaltime minima (cm) 34 

Diametrupicior (mm) 23 

Greutate (Kg) 1.21 

Greutate maxima suportata (Kg) 3 

Caracteristicispecial 

Altele 

Compatibil cu 

Caracteristici 

Picioare cu 5 sectiuni (4 extcnsibile) 

Cap pi votant 30 
1/4 inch 

Banca vestiar cu spatar 4 locuri 
Pal melaminat, 
800x400x lOOOmm 
Pal melaminat, 
800x400xl900mm 
PAL melaminat 
800x400x 1900 mm 
1 040x450x2000 mm 
PAL melaminat, 3 polite interioare, 3 carucioare cu sertare 
Mobilier modular compus din: 
- scaun ergonornic :sezutul in forma de scoica volurnica tumata, are 

5 grade de flexibilitate si este disponibil in 5 marimi in functie de 
varsta 

- Masa scolara Ecta si Blat din MDF termoformat de tip 
MatteCornpact, design avansat cu blatul de forma speciala Ecta 

Materiale picioare lemn, tapiterie din tesatura 80% bumbac, 20% in 

Culoare natur 1 bej 

o· . .latime: 65cm; inaltime: 75 cm; adancime: 65cm, 
1mensulm . al . 1 . 1 40c m tlmea scaunu m pana a sezut: m 

Dimensiuni: 83/19ln8 cm 
structura de lemn masiv si PAL. Imbracat in material textil 
Dimensiuni 88/1,34 
Culoare gri/negru opac 

JOCURI, JUCARII, RECHIZITE 
Nr. Crt. Denumire produs Caracteristici 
1 Cuburi Cuburi fonoabsorbante ignifugate folosite pentru tratamentul acustic 

fonoabsorbante al incaperilor. Spuma poliuretanica ignifugata tip RF. Standard CRIB 
ignifugate 5. Dimensiune 30 x 30 x 30 cm. 

2 Tabla scolara Caracteristici: dimensiuni 1500 x 1 200 mm, suprafata de lucru 
ceramica metalo-ceramica magnetica, de culoare verde, formata din tabla de 

otel 0.27mm, emailata cu pudra ceramica. 
Rama din aluminiu de 20mm, cu nervuri de rigidizare. 
Spatele este realizat din tabla zincata de 0.3mrn. 
19oltard in ABS. 
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Flipchart pe support 
mobil 

Corturi camping 

Saci de dormit 

Saltea 

Masa biliard 

Masa Foosball 

Tip produs 

Tip tlipchart 

Tip hartie 

Flipchart 

Mobil 

Velina 

Tip rama Aluminiu 

Dimensiuni (mm) 700 x 1000 

Pentru 4 persoane 
Capacitate de locuireLiving de 3,9 m2, 1 cameră de 210 x 240 cm. 
Montare/ demontareMontare uşoară: beţe cu repere de culoare. 
Diminuare a călduriiCort în 2 straturi (cameră de dormit+ 
supratentă), pentru ventilare. 
Întuneric 
DurabilitateRezistentă la vânt de 50 kmlh (Fm1a 6) : validată pe placă 
rotativă. 
TransportHusă cilindrică de 13 X 57 cm. 30 L. Greutate: 6,5 kg. 
lmpermeabilitateTest sub duş la 200 mrn de apă/h/ M2 (ploaie 
tropicală) şi test pe teren. 
hnpact asupra mediuluiComparaţie ciclu de viaţă: cort
sustainabili .decathlon.com 
Temperatură de confort 15°C 1 Temperatură limită 10°C. 
TransportGreutate 1300 g 1 Volum 14,5 L 1 Husă de transport. 
Confort la somnDimensiuni 190 x 80 cm 1 Fermoar inte al. 
Greutate 41 O g 1 Volum 10,6 L 1 Husă de transport. 
Confort la somnDimensiuni 180 x 60 x 1 cm. 
Căldurăldeală pentru temperaturi ridicate (20°C + ). 
Montare/ demontareSpumă rulatăl Elastic de susţinere. 
Rezisten a la frecarePelicula din aluminiu reduce abraziunea 
Dimensiuni 

• Dimensiuni Pool Tabel: aprox 122 x 82 x 214 crn (LxlxA) 
• Dimensiunile suprafeţei de joacă: cea 97 x 188 cm (W x L) 
• Greutate: aprox 145 kg 

Detalii tehnice 
• Kugelfange plastic 
• echilibrare simpla şi aliniere cu picioare reglabile separat 
• Ansamblu necomplicat: montare a picioarelor 
• două cozi cu 145 cm lungime, din două piese pentru 

înşurubare 
• set minge răşină cu cutie de depozitare: 7 plin, pe jumătate 7, 

unul alb si unul bilă neagră 
• Perii ntru curăţarea rote'ată a îmbrăcămintii 

Masa de Fossball Multigames ce contine si jocurile : Biliard, Tenis 
de Masa, Air Hockey. Contine accesoriile. pentru toate cele 4 jocuri: 
2 mingi pentru fotbal ; 2 crese si 2 pucuri pentru hockey; plasa, 2 
mingi si 2 rachete pentru tenis; 2 tacuti si 1 set de bile, triunghi, 2 
bucati de creta si perie pentru biliard. Suprafata de joc: 100 x 53 cm. 
Dimensiuni: 109 x 58 x 81 cm. Spatiu necesar: 200 x 160 cm. 
Greutate neta: 30 kg. Produs recomandat persoanelor cu varsta intre 
5-14ani 
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7 Set Clasic 105 piese Acesta include cărămizi şi cilindri, completate de jgheabun, 
lmagination piese sugerand mobilitate, mişcare sau conectivitate. 
Playground Din spuma impenneabilă, piesele sunt rezistente la mucegai, 

coroziune şi microorganisme. 
Grupa de vârstă: peste 2 ani 
Număr de piese: 105 în 16 forme diferite 
Capacitate: maxim 20-25 copii 1 set 
Su rafată de · oacă necesară: minim 20 metri ătraţi 
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2. 

Denumire produs 

Licenta Platfonnă de 
evaluare a dezvoltării 
617-19 ani ani (PEDb) 

LI CENT A Test 
psihologic 
SMALSI 

Caracteristici tehnice 

Platforma PEDb este o aplicaţie software ce integrează 55 de teste 
psihologice 
computerizate şi resurse pentru promovarea sănătăţ.ii mintale, deosebit 
de utile pentru: 
evaluarea, prevenţia şi remedierea problemelor de sănătate mintală; 
consilierea psihologică; 
orientarea şcolară şi profesională la copii şi adolescenţi. 
Un CD conţinând: 
aplicaţia PEDb; 
manualele testelor incluse în platformă, în format *pdf 
ghidul de utilizare PEDb; 
resurse şi exerciţii de dezvoltare relevante pentru PEDb. 
2. Manual de utilizare a platformei PEDb, care cuprinde şi o parte a 
manualelor testelor 
incluse în platformă (volumul 1- ,.Evaluarea neuropsihologică şi a 
personalităţii" şi volumul 
II - "Evaluarea aptitudinilor cognitive"); 
3. Manualul Scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii -
EMAS şi EMAS-SAS; 
4. Câte cinci broşuri cu itemi EMAS şi EMAS-SAS şi etaloane pe 
populaţia din România; 
5. Manual al Chestionarului de evaluare a strategiilor de învăţare şi a 
motivaţiei şcolare-

SMALSI; 
6. Câte cinci broşuri cu itemi SMALSI, pentru 8-12 ani şi 13-18 ani, 
foile de răspuns şi 
şabloanele de cotare aferente; 
7. Manual cu stimuli; 
8. Un set de 25 de teste creion-hârtie; 
9. Cinci fişe de răspuns pentru testele de evaluare a dezvoltării, pentru 6-
12 ani; 
10. Cinci caiete de răspuns pentru testele de evaluare a dezvoltării, 
pentru 6-12 ani; 
11. Turn cu 3 bile; 
12. Opt cartonaşe cu imaginile unor copii; 
13. Ghid utilizare platformă; 
14. Cheie HASP entru rotec ia latformei. 
SMALSI este un chestionar de autoevaluare, conceput pentru a evalua 
10 constructe 
principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare. 
Chestionarul de evaluare a strategiilor de învăţare şi a motivaţiei şcolare 
(SMALSI). 
MANUAL; 
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6. 

Soft educational 
Literele 

Soft educational 
Cifrele 

Soft educational 
Matematica cls.I-IV 
Sa invatam in lumea 
Lui Dino 

Soft educationaJ 
Lb. romana si ed. 
plastica cls.I-IV 
Sa invatam in lumea 
LuiDino 

2. Un set de 25 de broşuri cu itemi, varianta pentru copii; 
3. Un set de 25 de broşuri cu itemi, varianta pentru adolesce 
4. Un set de 25 de foi de răspuns, varianta pentru copii; 
5. Un set de 25 de foi de răspuns, varianta pentru adolescenţi; 
6. Un set de 9 şabloane pentru catarea variantei pentru copii; 
7. Un set de 10 şabloane entru catarea variantei entru adolescenţi; 
Invatarea aJfabetului 
Soft educaţional el 1 şi el a II-a. 
Specificaţii tehnice: 
Sistem de operare: Windows 98/ME/2000/XP; 
Procesor: minim Pentium II, 450 MHz sau analog; 
Memorie RAM minim 32 MB, recomandat 128 MB; 
CD-ROM; 
Placă de sunet şi boxe; 
Rezoluţia ecranului minim 800X600, culoare 

e min.24 bi '; Min.2MB memorie video 
un soft cu exerciţii care să-i ajute pe copii să înveţe numerele, îmbinând 
principiile psihopedagogice, teoriile recente ale învălăfii şi facilităţile 
designului soft de înaltă calitate. 
pecificaţii tehnice: 
Sistem de operare: Windows 98/ME/2000/XP; 
Procesor: minim Pentium Il, 450 MHz sau analog; 
Memorie RAM minim 32MB, recomandat 128 MB; 
CD-ROM; 
Placă de sunet şi boxe; 
Rezoluţia ecranului minim 800X600, culoare pe min.24 biţi; Min.2MB 
memorie video 
Recomandat copii 6 - 11 ani. Conform cu programa scolara. Domeniile 

abordate in cadrul acestui software sunt matematica ai perspicacitatea; 
copiii având de rezolvat 12 teme atractive, fiecare reprezentând o 
adevarata provocare. 
software interactiv multimedia- pentru rulare necesita interventia 
utilizatorului prin actionarea mouse-ului si/sau a tastaturii; · 
-soft-ul ruleaza cu ajutorul PC-ului fiind necesara prezenta CD-ului in. 
unitatea cititoare - programul porneste automat 
-cerinte minime sistem (pot diferi de Ja aplicatie la aplicatie, deci trebuie 
citita eticheta produsului) 
Calculator compatibil Pentium 1 GHz 
Memorie RAM 512 MB 
Unitate CD-ROM 16X 1 40X 
Placa video rezolutie 800X600 High Colour, 
Placa de sunet - compatibil Sound Blaster 
Sistem de o erare Windows 98 /2K 1 XP 
Domeniile abordate in cadrul acestui software sunt limba romana
educatie plastica, copiii avand de rezolvat 12 teme atractive, fiecare 
reprezentand o adevarata provocare. 
Temele sunt impartite pe categorii de varsta: 
-pentru clasele 1 ~ a Il-a; 
- entru clasele a ill-a- a IV -a. 
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1 O Licenta Anti - virus 

software interactiv multimedia - pentru rulare necesita interve · 
utilizatorului prin actionarea mouse-ului si/sau a tastatwi.i; 
-soft-ul ruleaza cu ajutorul PC-ului fiind necesara prezenta 
unitatea cititoare- programul porneste automat 
-cerinte minime sistem (pot diferi de la aplicatie la aplicati 
citita eticheta produsului) 
Calculator compatibil Pentium 1 GHz 
Memorie RAM 512 MB 
Unitate CD-ROM 16X 1 40X 
Placa video rezolutie 800X600 High Colour, 
Placa de sunet- compatibil Sound Blaster 
Sistem de o erare Windows 98 1 2K 1 XP 
Culegere de exercitii re:r.olvate la 1imba romana clasa a VUI-a contine o 
serie de modele de teste care: 

.._ respecta intocmai programa aprobata de Ministerul Educatiei 
Nationale 

._ au acelasi format cu cel impus de Ministerul Educatiei Nationale 
pentru examen. 

O dupa modelul celor propuse pentru Evaluarea Nationala, n 
Exercitiile corespund 100% programei publicate de Ministerul Educatiei 

Sistem de operare Microsoft WIN 8.1 32BIT/64BIT ENG INTL DVD 
FPP retail (WN?-00580)- se poate instala pe orice calculator nou sau 
mai vechi 
Kaspersky Anti-Virus 2015 EEMEA Edition. 3-Desktops 1 year 
RenewalBOX 

Dotarea Centrului Social de Zi cu softuri educaţionale şi pachete de teste psihologice va 
contribui la asigurarea unei calităţi înalte a serviciilor sociale furnizate. Utilizarea softurilor 
educaţionale va permite beneficiarilor să dobândească competenţe digitale specifice şi să 
utilizeze metode moderne de învăţare, în timp ce pachetele online de teste psihologice va 
permite evaluarea dezvoltării lor şi identificarea p.arcursului lor profesional, precum şi pentru 
evaluarea strategiilor de învăţare. Astfel beneficiarilor le este facilitată dezvoltarea lor 
personală, iar echipei de specialişti li se oferă mijloace moderne pentru desfăşurarea activităţii 
profesionale. 
Echipamentele TIC si conexe vor fi utilizate de către beneficiari atât ca suport educaţional, cât 
şi pentru dobândirea unor competenţe digitale avansate. Echipa de specialişti va putea proiecta 
activităţi atractive pentru beneficiari cunoscut flind faptul că în prezent copiii şi adolescenţii 
preferă acest tip de activităţi: ateliere fotografie, prezentări multimedia, editare pagini web etc. 
Dotările cu mobilier asigură infTastructura materială de bază pentru activităţile Centrului şi 
înlocuieşte mobilierul u~at şi degradat scos din uz. 
Activităţile de recreere si socializare necesită echipamente adecvate, ca urmare au fost propuse 
dotări pentru jocuri interior, cât şi exterior: masa biliard, masa fussball. Piesele lmagination 
Playground utilizate în seturi potrivite pentru interior sau exterior, oferind o modalitate de 
acces eficientă a copiilor de toate vârstele, la un joc productiv şi inovator. 
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Necesitatea achiziţionării celor de mai sus, rezultă din nevoia de asigurare a standardelor 
calitate, stabilite prin lege pentru licenţierea serviciilor sociale, respectiv: 

a) a standardelor ce privesc evaluarea beneficiarilor; 
b) a standardelor privind dezvoltarea abilităţilor TIC; 
c) a standardelor minimale şi a tipurilor de activităţi necesare a fi deruate (ex. Activ· aţi 

non-formale); 
d) a asigurării condiţiilor optime de lucru şi convieţuire, rară a perturba activit 

instituţii sau persoane; 

5.4. Principalii indicatori tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii - montaj (C+M), în confmmitate cu devizul 
general; 
Valoarea totală a investiţiei este de 182.002,77lei (rară TVA), echivalentul a 39.554,64 euro Ia 
cursul de 4,6013lei/euro. Valoare de construcţii-montaj (C+M) este O lei. 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii -şi, după caz, calitativi, în confonnitate 
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului va fi de 130 persoane aparţinând grupurilor 
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. Activitatea Centrului Social de Zi nefiind generatoare de profit, impactul 
proiectului va avea o importantă componentă socială, în sensul că pe tennen scutt va asigura 
diversificarea serviciilor sociale furnizate de către Primăria Comunei Prejmer şi va contribui la 
reducerea riscului excluziunii sociale in cazul grupurilor vulnerabile, va crea opmtunităţi 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 asi stare); 

• asistenţă şi suport pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi 
• 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 grupurilor 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. 

c) indicatori socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
Nr. de infrastructuri sociale modernizate - 1: 
Nr. de servicii sociale diversificate- 2; 
Nr. de servicii sociale extinse Ja alte grupuri de beneficiari - 2; 
Nr. de beneficiari totali -130, din care 100 de etnie rroma. 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
181uni 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerintelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
NU ESTE CAZUL 
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5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca unnare a analizei financiare · 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, c tteA 
exteme garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surs 
constituite. 
BUGETUL LOCAL ALUAT PREJMER 
FONDURI NERAMBURSABILE (PNDR 2014-2020 - MĂSURA 3.4/6B 
socială pentru integrarea grupuri lor defavorizate") 

6. Implementarea investiţiei 
6.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
UAT PREJMER ca furnizor acreditat prin Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 
Comunei Prejmer şi serviciul public Centrul Social de zi pentru Copii 

6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei , eşalonarea 
investiţiei pe ani, resurse necesare 
I fi 1' ă ~ . dă d 18 1 . . ~ d nvest1ţ1a va 1 rea 1zat mtr-o penoa e um, tman cont d e urmatoare e etape: 

Semestrul I Semestrul IT Semestrul III 5ANI 
10 semestre 

Contractare Realizare proceduri Achiziţii Prestare servicii 
de achiziţie Recepţii sociale 

Puneri în funcţiune Monitorizare 
.. 

Resursele necesare a fi acbiztţwnatc sunt 
1 . Softuri şi teste psihologice pentru copii, tineri şi adulti ; 
2. Echipamente TIC ; 
3. Echipamente şi jocuri, inclusiv sportive; 
4. Mobilier ; 
5. Alte dotări ; 
6. Servicii de consultanţă. 

6.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere : etape, metode şi resurse necesare 
După realizarea investiţiei (începând cu trim.N de proiecţ), rezultatele vor fi 
exploatate/operaţionalizate prin prestarea celor 2 servicii sociale prevăzute, de către o structură 

U de personal formată din 7 persoane angajate cu contracte individuale de muncă şi 1 voluntar. 
Director - 1 post 
Contabil - 1 post 
Psiholog - 1 post 
Pedagog social- 4 posturi 
Ingrijitor- 1 post. 

Sursele de finanţare necesare asigurării funcţionării şi sustenabilităţii vor fi asigurate de la 
bugetul local. 

6.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
În vederea asigurări capacităţii manageriale şi instituţionale se recomandă identificarea unor 
surse de finanţare pentru perfecţionarea personalului, creşterea numărului personalului de 
specialitate, precum şi pentru diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite 
beneficiarilor, respectiv aplicare unor proiecte în cadrul POCU 2014-2020. 
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7. Concluzii şi recomandări 
Considerăm investiţia necesară şi oportună, în contextul rezultat din strategiile locale 
regionale, precum şi din percepţia directă a marginalizării copiilor şi tinerilor din comunita . 
Recomandăm totodată, identificarea unor surse de finanţare pentru perfecţionarea personalului 
creşterea numărului personalului de specialitate, precum şi pentru diversificarea şi creşte 
calităţii serviciilor oferite beneficiarilor, respectiv aplicarea unor proiecte în cadrul P 
2014-2020. 

Devizul General si Devizul pe obiect sunt ataşate cf Anexelor 7 şi 8 din HG 90712016. 

p. Administr 
Valerica Bu 
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