
 

 

COMUNICAT DE PRESA 

EVENIMENT DE LANSARE A PROIECTULUI 

 

Prundeni, 02 iunie 2015 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Prundeni, judetul Valcea in parteneriat 

cu Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Cumpana, judetul Constanta, Unitatea 

Administrativ Teritoriala a Comunei Vinatori-Neamt, judetul Neamt, si Asociatia pentru 

Dezvoltare Comunitara Cumpana implementeaza in perioada februarie 2015- aprilie 2016 

proiectul ”Centre socio - educative in comunele Cumpana (judetul Constanta), Vinatori-

Neamt (judetul Neamt) si Prundeni (judetul Valcea)”, proiect finantat cu sprijinul financiar al 

Programului R010-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. 

Valoarea totala eligibila a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 lei din care grant 

SEE - 1.929.291,79 lei (85%) - si cofinantare publica 340.463,26 lei (15%). 
Obiectivele proiectului sunt infiintarea a 3 centre socio-educative in fiecare din cele trei 

localitati partenere, respectiv: construirea a doua centre noi ce urmeaza a fi construite pe 

suprafete de teren aflate in proprietatea UAT Cumpana si UAT Vinatori-Neamt, si deschiderea 

unui centru ce va functiona intr-un spatiu existent, detinut de UAT Prundeni, spatiu deja 

amenajat si dotat corespunzator (Prundeni - jud.Valcea), ce va fi pus la dispozitia proiectului pe 

o perioada de 5 ani de la incheierea proiectului. 

Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in 

strainatate in vederea imbunatatirii frecventei scolare si a reducerii cazurilor de abandon scolar, 

cat si pentru cresterea performantelor scolare a grupului tinta: 50 copii dintre care 5 copii de 

etnie roma din comuna Prundeni, 83 copii dintre care 12 copii de etnie roma din comuna 

Cumpana, 105 copii dintre care 11 de etnie roma din comuna Vinatori-Neamt.  

Grupul tinta este format din 238 de copii in situatii de risc (3-15 ani), 20 de parinti ai 

copiilor beneficiari sau tutori sau membri ai familiilor largite (rude pana la gradul IV), 15 cadre 

didactice, precum si membrii comunitatilor in cadrul carora se implementeaza proiectul. 

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc in data de 02 iunie 2015, ora 11.00 in 

Sala de sedinta a Consiliului Local Prundeni (Sediul Primariei Prundeni) situat in Comuna 

Prundeni, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 183, Sat Prundeni, Judetul Valcea. 

 

Pentru relatii suplimentare, persoana de contact :  

Coordonator de Proiect - Loredana Dinca, Tel. 0250/810399, e-mail: primprud@yahoo.com.  

 

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009 - 2014. 

Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. 
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