ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind finanțarea cheltuielilor pentru sustenabilitatea proiectului
„Educând prezentul, construim viitorul!”
pe perioada de postimplementare (5 ani)
Având în vedere:
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, domnul
Mircea Cosma precum şi Raportul nr. 14541/26.08.2014 al Direcţiei Absorbţie Fonduri
Europene, prin care se propune finanț area cheltuielilor de sustenabilitate a proiectului
„Educând prezentul, construim viitorul!” pe durata perioadei de postimplementare
(5 ani) , ;
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
nr.IA23363P/21.08.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub
nr.14451/25.08.2014 ;
- Prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul judeţului Prahova a cheltuielilor pentru
sustenabilitatea proiectului „Educând prezentul, construim viitorul!” pe durata
perioadei de postimplementare (5 ani),cu suma totală de 1.491.900,00 lei, reprezentând
cheltuieli materiale şi de personal pentru funcţionarea Centrului pentru intervenţie,
consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc.
Art.2 (1) Proiectul „Educând prezentul, construim viitorul!” se finanţează în
cadrul programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”,
lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program şi
beneficiază de un buget total de 2.003.940,40 lei.
(2) Perioada de realizare a proiectului este de 19 luni de la semnarea
contractului de finanţare, după care este necesară finanţarea postimplementare
menţionată la Art.1.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 29 aug 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind finanțarea cheltuielilor pentru sustenabilitatea
proiectului „Educând prezentul, construim viitorul!”, pe perioada de
postimplementare (5 ani)
Pentru a respecta standardele de calitate existente în domeniul protecţiei
sociale, dar şi din dorinţa de a oferi servicii corespunzătoare beneficiarilor unităţilor de
protecţie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi-a
propus ca obiectiv major îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de
risc social, prin realizarea unor proiecte menite să contribuie, în acest fel, la reducerea
inegalităţilor sociale şi economice care separa aceste grupuri defavorizate de
restul societăţii. Pentru realizarea unora dintre acestea , date fiind liniile de finanţare
lansate, pot fi atrase fonduri externe nerambursabile.
La sfârşitul lunii septembrie 2013, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)
şi Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Naţional de Contact, au semnat
Acordul de implementare a Programului RO 10 - "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc
şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru
promovarea incluziunii sociale" (CORAI), creandu-se astfel premisele necesare lansării
primelor runde de finanţare planificate în cadrul Programului.
Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi
tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie
roma).
Obiectivele specifice ale programului sunt:
 Implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate
grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri
specifice, în vederea promovării incluziunii sociale;
 Dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să
îmbunătăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor
vulnerabile, incluziunea lor socială şi economică, măsuri iniţiate în
colaborare de către autorităţi locale şi regionale, respectiv de către actori
din mediul privat şi al societăţii civile.
Suma alocată în cadrul apelului de proiecte „Sinergii pentru viitor – copii în
situaţii de risc” , Programul RO10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc şi inţtiative
locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea
incluziunii sociale" este de 7.058.823 euro.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a depus în
data de 17.03,2014 în cadrul apelului de proiecte menţionat anterior, proiectul
„Educând prezentul, construim viitorul!”.
Obiectivele proiectului sunt :
A) Dezvoltarea abilităţilor personale şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare
pentru un număr de 230 de copii aflaţi în sistemul de protecţie al DGASPC

Prahova (prin oferirea serviciilor de mentorat şcolar, încurajarea educaţiei nonformale prin înfiinţarea decercuri multifuncţionale pentru dezvoltarea abilităţilor
personale şi participarea copiilor la activităţi extracuriculare) ;
B) Îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor aflaţi în situaţii de risc
pentru un număr de 70 de copii delicvenţi şi copii ai străzii din judeţul Prahova
( prin infiinţarea Centrului pentru intervenţie, consiliere şi sprijin pentru copilul
aflat în situaţie de risc) ;
C) Creşterea pregătirii profesionale pentru 105 persoane cu activitate directă cu
copiii instituţionalizaţi din cadrul centrelor de plasament ale DGASPC Prahova
(prin organizarea decursuri de formare/perfecţionare a personalului).
Bugetul total al proiectului este de 2.003.940,40 lei, sumă solicitată integral prin
grant, fără nicio contribuţie proprie din partea solicitantului pe parcursul celor 19 luni
de implementare, dar cu obligativitatea asigurării sustenabilităţii după încheierea
proiectului pentru o perioadă de 5 ani.
În prezent proiectul „Educând prezentul, construim viitorul!” a trecut de
evaluarea formală care a constat în verificarea conformităţii administrative şi a
eligibilităţii şi în data de 19.08.2014 a avut loc vizita în teren a evaluatorului
împuternicit din partea FRDS, care a menţionat în Procesul verbal al vizitei
Recomandări de urmat în vederea Finanţării.
Prin adresa nr. nr.IA23363P/21.08.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean
Prahova cu nr.14451/25.08.2014, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Prahova a solicitat ( în vederea îndeplinirii punctului nr.8 din Recomandări
de urmat în vederea Finanţării) emiterea unei Hotărâri de Consiliu Judeţean care să
certifice asigurarea sustenabilităţii acestui proiect pentru o perioadă de 5 ani de la
finalizarea acestuia, constând în finanţarea cu suma totală de 1.491.900,00 lei a
cheltuielilor materiale şi de personal pentru funcţionarea Centrului pentru intervenţie,
consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc.
Consider oportună finanţarea din bugetul judeţului Prahova a cheltuielilor pentru
sustenabilitatea proiectului „Educând prezentul, construim viitorul!” pe durata
perioadei de postimplementare (5 ani),cu suma totală de 1.491.900,00 lei, reprezentând
cheltuieli materiale şi de personal pentru funcţionarea Centrului pentru intervenţie,
consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc, în conformitate cu condiţiile
stipulate în Ghidul Aplicantului.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

ROMĂNIA
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Direcţia Absorbţie Fonduri Europene
Nr. 14541/XIII/C/26.08.2014

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind finanțarea cheltuielilor pentru sustenabilitatea
proiectului „Educând prezentul, construim viitorul!”, pe perioada de
postimplementare (5 ani)
Potrivit Memorandumului de Inţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului
financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, având ca partener de program
Consiliul Europei (CoE), şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind
cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei
financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European şi Mecanismul Financiar Norvegian, pe perioada de programare 2009-2014,
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala(FRDS) a fost desemnat Operator de Program
pentru Programul RO10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc şi inţtiative locale
şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea
incluziunii sociale" (CORAI).
Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi
tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o ateţtie specială acordată populaţiei de etnie
roma) contribuind, în acest fel, la reducerea inegalităţilor sociale şi economice care
separa aceste grupuri defavorizate de restul societăţii.
Obiectivele specifice ale programului sunt:
Implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate

grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri
specifice, în vederea promovării incluziunii sociale;
 Dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să
îmbunătăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor
vulnerabile, incluziunea lor socială şi economică, măsuri iniţiate în
colaborare de către autorităţi locale şi regionale, respectiv de către actori
din mediul privat şi al societăţii civile.
Suma alocată în cadrul apelului de proiecte „Sinergii pentru viitor – copii în
situaţii de risc” , Programul RO10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc şi inţtiative
locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea
incluziunii sociale" este de 7.058.823 euro.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a depus în
data de 17.03,2014 în cadrul apelului de proiecte menţionat anterior, proiectul
„Educând prezentul, construim viitorul!”.
Obiectivele proiectului sunt :
A)
Dezvoltarea abilităţilor personale şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare
pentru un număr de 230 de copii aflaţi în sistemul de protecţie al DGASPC

Prahova (prin oferirea serviciilor de mentorat şcolar, încurajarea educaţiei nonformale prin înfiinţarea decercuri multifuncţionale pentru dezvoltarea abilităţilor
personale şi participarea copiilor la activităţi extracuriculare) ;
B) Îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor aflaţi în situaţii de risc
pentru un număr de 70 de copii delicvenţi şi copii ai străzii din judeţul Prahova
( prin infiinţarea Centrului pentru intervenţie, consiliere şi sprijin pentru copilul
aflat în situaţie de risc) ;
C) Creşterea pregătirii profesionale pentru 105 persoane cu activitate directă cu
copiii instituţionalizaţi din cadrul centrelor de plasament ale DGASPC Prahova
(prin organizarea decursuri de formare/perfecţionare a personalului).
Bugetul total al proiectului este de 2.003.940,40 lei, sumă solicitată integral prin
grant, fără nicio contribuţie proprie din partea solicitantului pe parcursul celor 19 luni
de implementare, dar cu obligativitatea asigurării sustenabilităţii după încheierea
proiectului pentru o perioadă de 5 ani.
În prezent proiectul „Educând prezentul, construim viitorul!” a trecut de
evaluarea formală care a constat în verificarea conformităţii administrative şi a
eligibilităţii şi în data de 19.08.2014 a avut loc vizita în teren a evaluatorului
împuternicit din partea FRDS, care a menţionat în Procesul verbal al vizitei
Recomandări de urmat în vederea Finanţării.
Prin adresa nr. nr.IA23363P/21.08.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean
Prahova cu nr.14451/25.08.2014, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Prahova a solicitat ( în vederea îndeplinirii punctului nr.8 din Recomandări
de urmat în vederea Finanţării) emiterea unei Hotărâri de Consiliu Judeţean care să
certifice asigurarea sustenabilităţii acestui proiect pentru o perioadă de 5 ani de la
finalizarea acestuia, constând în finanţarea cu suma totală de 1.491.900,00 lei a
cheltuielilor materiale şi de personal pentru funcţionarea Centrului pentru intervenţie,
consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc.
Faţă decele prezentate:
Consider oportună finanţarea din bugetul judeţului Prahova a cheltuielilor pentru
sustenabilitatea proiectului „Educând prezentul, construim viitorul!” pe durata
perioadei de postimplementare (5 ani),cu suma totală de 1.491.900,00 lei, reprezentând
cheltuieli materiale şi de personal pentru funcţionarea Centrului pentru intervenţie,
consiliere şi sprijin pentru copilul aflat în situaţie de risc, în conformitate cu condiţiile
stipulate în Ghidul Aplicantului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

