MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____
privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al
municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Elena
Farago” Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale la
educaţie pentru copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate”
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr.94490/2021, raportul nr.98665/2021 al
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.99216/2021 al
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se
propune aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului
Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova la
cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale la educaţie pentru copiii din
judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 şi art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139,
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,
a sumei de 18.141,04 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale
„Elena Farago” Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale
la educaţie pentru copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă
în străinătate”.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi
Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 94490/

.2021

Se aprobă,

PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

Referat de aprobare
privind finanțarea, din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuției proprii a
Școlii Gimnaziale ”Elena Farago” Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Sanse egale la
educatie pentru copiii din judetele Dolj si Vâlcea, cu parinti plecati la munca in străinătate”,
cod SMIS 139402
Școala Gimnazială ”Elena Farago” din Craiova - în calitate de membru 3, în parteneriat cu
Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic Si Inovare - Arott - lider de parteneriat, Asociația
Econyouth - membru 1, Asociația Regionala de Consultanță Oltenia - membru 2 și Liceul Tehnologic
''Petrache Poenaru'', Oras Balcesti, Județul Vâlcea - membru 4 a solicitat finanțare pentru proiectul cu
titlul „Sanse egale la educatie pentru copiii din judetele Dolj si Valcea, cu parinti plecati la munca in
strainatate”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - Educație și
competențe, Prioritatea de investiții 10.i - Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare,
Obiectiv specific 6.2. - Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a
celor din mediul rural, Obiectiv Specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri
integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile
dezavantajate socio-economic, în cadrul apelului de proiecte POCU/784/6/24, COD SMIS 139402.
Prin adresa nr. 1358/29.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 79005/04.
05.2021, Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova solicită Municipiului Craiova finanțarea
contribuției proprii la bugetul proiectului, în sumă de 18.141,04 lei, având în vedere faptul că proiectul a
fost selectat pentru finanțare și a fost demarată etapa contractuală.
Față de cele expuse, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova
asigurarea finanţării, în suma de 18.141,04 lei, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Craiova, reprezentând contribuţia proprie a Școlii Gimnaziale ”Elena Farago” Craiova la cheltuielile
eligibile aferente proiectului „Sanse egale la educatie pentru copiii din judetele Dolj si Valcea, cu
parinti plecati la munca in strainatate”.

Pt. Director executiv.,
Nelu Pîrvu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Nr. 98665/

.06.2021

Vizat,
Direcția Economico - Financiară,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

RAPORT
privind aprobarea finanțării, din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a
contribuţiei proprii a Școlii Gimnaziale ”Elena Farago” Craiova pentru derularea
proiectului „Sanse egale la educatie pentru copiii din judetele Dolj si Valcea, cu parinti plecati
la munca in strainatate”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa
Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.2, 6.3 apelul de proiecte
POCU/784/6/24, Cod SMIS 139402

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele
specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel
investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la
atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al fondurilor
Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare
economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și pentru
stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă asigurarea disponibilității
unei forțe de muncă „gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri.
Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de la cele mai fragede vârste,
POCU încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții
active, la creșterea oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai bună
calitate.
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care urmăresc
promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei și a
excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate de calitate, dezvoltarea economiei
sociale vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluziunii sociale şi combaterii
sărăciei, în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele
asumate în acest domeniu. În acest sens, POCU încurajează considerarea resursei umane provenite din
rândul grupurilor vulnerabile ca și resursa umană fără de care dezvoltarea României în următorii ani este
imposibilă.
Școala Gimnazială ”Elena Farago” din Craiova - în calitate de membru 3, în parteneriat cu
Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic și Inovare Arott - lider de parteneriat, Asociația Econyouth
- membru 1, Asociația Regionala de Consultanță Oltenia - membru 2 și Liceul Tehnologic ''Petrache
Poenaru'', Oras Balcesti, Județul Vâlcea - membru 4 a solicitat finanțare pentru proiectul cu titlul „Șanse
egale la educație pentru copiii din județele Dolj si Vâlcea, cu parinți plecați la muncă in străinătate”, în
cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - Educație și competențe,
Prioritatea de investiții 10.i - Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv specific
6.2. - Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc
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de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural,
Obiectiv Specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de
asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, în
cadrul apelului de proiecte POCU/784/6/24, COD SMIS 139402.
Proiectul „Șanse egale la educație pentru copiii din județele Dolj si Vâlcea, cu părinți plecați la
muncă in străinătate” are ca obiectiv general stimularea participarii la educatie a 275 de prescolari si
elevi, din judetele Dolj si Valcea, cu parinti plecati la munca in strainatate, prin masuri integrate de
prevenire a abandonului scolar timpuriu si de asigurare a accesului egal la invatamantul prescolar, primar
si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare nonformale si informale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Cresterea participarii la invatamantul prescolar a 40 de copii din judetele Dolj si Valcea prin masuri
integrate de preventie a abandonului scolar timpuriu. Obiectivul va fi atins prin acordarea de suport
educational de tip workshopuri educationale si de digitalizare pentru 40 de prescolari, implementarea unui
program de tipul „Gradinita interactiva” pentru 20 de prescolari, furnizarea de sesiuni de consiliere
educationala si psihologica pentru toti cei 40 de prescolari. Efectele pozitive ale programelor educationale
si ale consilierii educationale si psihologice, in randul prescolarilor, constau în:
- socializare, prin prisma faptului ca prescolarii vor invata sa interactioneze cu cei apropiati de varsta lor,
nu numai cu adulti;
- imbunatatirea limbajului; exersarea memoriei (prin cantece si poezii);
- dezvoltarea abilitatilor digitale;
- diversificarea alimentatiei;
- explorarea si manifestarea sentimentelor, empatiei fata de alti copii;
- prevenirea instalarii tulburarilor psihice la copii, ca urmare a despartirii prelungite de parinti;
- pregatirea in vederea adaptarii optime la specificul activitatii scolare din clasa I, deoarece trecerea
directa din mediul familial in cel scolar, blocajele in comunicare, deficitul de socializare, diversitatea
si noutatea situatiilor intalnite, reprezinta cateva cauze ale neadaptarii la cerintele scolare.
2. Imbunatatirea performantelor scolare si dezvoltarea personala a 235 de elevi din judetele Dolj si
Valcea prin masuri integrate de preventie a abandonului scolar timpuriu. Obiectivul va fi atins prin
acordarea de suport educational de tip workshopuri educationale si de digitalizare pentru 235 de elevi,
implementarea unui program de tipul „Scoala dupa Scoala” pentru 120 de elevi si implementarea unui
Program de meditatii pentru 20 de elevi din invatamantul secundar superior, furnizarea de sesiuni de
consiliere educationala si psihologica, worksopuri de comunicare/ asertivitate pentru toti cei 235 de elevi,
consilierea vocationala si orientarea in cariera a 120 de elevi din clasele VII-VIII, IX-X. Efectele pozitive
ale programelor educationale si ale consilierii educationale, psihologice si vocationale in randul celor 235
de elevi constau in: consolidarea competentelor, invatare remediala si accelerare a invatarii prin activitati
educative, recuperarea decalajelor in invatare, rezolvarea tensiunilor si a conflictelor interne si rezolvarea
problemelor emotionale/comportamentale; prevenirea absenteismului si abandonului scolar, cresterea
motivatiei pentru invatare si a randamentului scolar, prevenirea comportamentelor de risc, anxietate, stil
de viata sanogen, etc.
3. Sporirea gradului de interes al celor 275 de copii si elevi din grupul tinta, fata de procesul de educatie,
prin desfasurarea de activitati recreative, extra curriculare si de socializare, in cadrul Centrului de
educatie non-formala. Complexitatea procesului educational impune imbinarea activitatilor curriculare cu
cele extracurriculare, iar in acest caz, parteneriatul educational devine o necesitate. Obiectivul va fi atins
prin:
- organizarea de workshopuri artistice tematice pentru minim 120 de copii din grupul țintă;
- organizarea de competitii sportive: minim 4 concursuri/an;
- crearea unui atelier de traditii populare pentru minim 60 de copii din grupul țintă;
- organizarea de vizite de studiu la facultati pentru 20 de elevi din grupul țintă;
- organizarea de vizite la ZOO pentru 40 de prescolari;
- organizarea de schimburi de experienta la scoli private din Craiova pentru 20 de elevi;
- organizarea de excursii tematice pentru 30 de elevi;
- implementarea unui program de voluntariat in randul elevilor.
Scopul activitatilor extrascolare se reflecta in: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
prescolarilor si elevilor in activitati cat mai variate si bogate in continut, cultivarea interesului pentru
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activitati socio-culturale, facilitarea integrarii in mediul scolar, oferirea de suport pentru reusita scolara in
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale si corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
4. Responsabilizarea celor 275 de parinti/reprezentanti ai copiilor cu parintii plecati in strainatate, privind
rolul pe care il au in cresterea si educarea copiilor si consolidarea relatiei dintre copil - scoala - familie.
Obiectivul va fi atins prin:
- furnizarea de servicii de educatie parentala pentru cei 275 de reprezentanti ai copiilor din grupul tinta
sub forma sesiunilor de consiliere educationala si vocationala si a workshopurilor de educatie parentala;
- activitati de comunicare cu parintii plecati in strainatate, respectiv comunicarea on-line parinti-copiicadre didactice. Principalul scop este, desigur, informarea directa, acurata a beneficiarilor dar si
constientizarea unei multitudini de aspecte ce tin de o buna si sanatoasa dezvoltare a propriilor copii.
5. Consolidarea relatiei scoala-comunitate-institutii locale prin dezvoltarea unui mecanism local de
sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Obiectivul va fi atins prin
crearea unei retele de colaborare ce vizeaza:
- promovarea masurilor de interventie pentru prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii in randul
copiilor cu parinti plecati in strainatate;
- definirea altor actiuni si domenii de actiune;
- crearea unor grupuri de experti/de lucru. Se va crea o retea de parteneri dedicata colaborarii,
schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre
scoala-comunitate-actori relevanti care va fi responsabila cu sustenabilitatea, dupa terminarea
proiectului;
- relationare, schimb de experienta si bune practici cu retele/structuri similare;
- organizarea de workshopuri tematice cu reprezentantii ONG, reprezentantii autoritatilor publice,
practicieni in educatie.
6. Cresterea gradului de informare si constientizare in randul a minim 420 de persoane din judetele Dolj
si Valcea (parinti, persoane in grija carora raman copiii, specialisti, copii si publicul larg) in ceea ce
priveste obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara prin organizarea si defasurarea unei
campanii la nivel regional. Scopul acestei campanii il reprezinta sensibilizarea opiniei publice cu privire
la vulnerabilitatea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si mobilizarea comunitatii,
autoritatilor locale si judetene, in sustinerea acestor copii. Prin intermediul campaniei se creeaza
premisele necesare ca parintii sa inteleaga care sunt riscurile, dar si obligatiile, pe care le presupune
alegerea lor de a munci in strainatate si care sunt modalitatile prin care ar putea atenua, macar o parte, din
aceste riscuri.
Dintre rezultatele așteptate ale proiectului enumerăm următoarele:
1. 40 de prescolari si 235 de elevi din invatamantul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar
superior (14-16 ani), inmatriculati, preponderent (min 80%), in cadrul celor 2 institutii de invatamant
partenere: Scoala Gimnaziala “Elena Farago” Craiova si Liceul tehnologic ''Petrache Poenaru'' Balcesti;
275 Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate, identificati,
selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului.
2. 40 de prescolari beneficiari de sprijin educational. Toti cei 40 vor participa la workshopuri educationale
si de digitalizare, iar 20 dintre acestia vor beneficia de un program de „Gradinita interactiva”.
3. 235 de elevi beneficiari de sprijin educational. Toti cei 235 vor participa la workshopuri educationale si
de digitalizare, 120 dintre acestia vor beneficia de un program de „Scoala dupa Scoala”, iar 20 de elevi
din invatamantul liceal vor beneficia de un Program de meditatii.
4. 275 de prescolari si elevi beneficiari de sesiuni de consiliere educationala/psihologica/vocationala.
Activitatile de consiliere vor fi special structurate in functie de nevoile identificate, pt toti copiii/elevii din
grupul țintă (275 pers). Intregul grup țintă va beneficia de consiliere educationala si va participa la
workshopuri de dezvoltare personala (asertivitate, oferire de feedback constructiv), problemele
adolescentei/ preadolescentei, mentinerea tonusului fizic si mental, depresia la adolescenti si
suprasolicitarea la elevi. Consilierea psihologica se va efectua in functie de nevoile identificate. 120 de
elevi vor beneficia de consiliere vocationala si orientare in cariera in vederea continuarii studiilor si/sau
consiliere in cariera pentru alegerea unei meserii/profesii si pregatirea timpurie a pasilor de urmat pentru
dobandirea acesteia.
5. 275 de prescolari si elevi beneficiari de activitati recreative si de socializare in cadrul Centrului de
educatie non-formala, astfel:
- min. 120 de copii participanti la workshopuri artistice tematice;
- min 64 copii participanti la competitii sportive: minim 4 concursuri/an;
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- min120 de copii participanti la atelier de traditii populare;
- 20 de elevi participanti la vizite de studiu la Facultati;
- 40 de prescolari participanti la vizite la ZOO;
- 20 de elevi participanti la schimburi de experienta la scoli private din Craiova;
- 30 de elevi participanti la excursii tematice;
- min 10 elevi in cadrul programului de voluntariat.
6. 275 de prescolari si elevi beneficiari de ajutoare de tip subventie la inceputul fiecaruia dintre cei 2 ani
scolari (sau semestru, in funcție de perioada de implementare a proiectului), pentru a contracara starea
materiala precara ca factor de risc educational.
7. 275 parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate beneficiari
de activitati de consiliere si educatie parentala.
8. 1 retea dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii
relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti.
Proiectul „Șanse egale la educație pentru copiii din județele Dolj si Vâlcea, cu părinți plecați la
muncă in străinătate”, cu o durată de 24 luni, are o valoare totală de 4.762.866,93 lei. Valoarea totală
eligiblă, este, de asmenea, 4.762.866,93 lei și este repartizată în cadrul parteneriatului astfel:
- Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic și Inovare Arott cu 1.240.646,67 lei;
- Asociația Econyouth cu 1.016.680,11 lei;
- Asociația Regională de Consultanță Oltenia cu 582.287,72 lei;
- Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova cu 907.051,80 lei;
- Liceul Tehnologic ''Petrache Poenaru'', Oras Balcesti, Județul Vâlcea cu 1.016.200,63 lei.
Cei 275 de copii (40 preșcolari și 235 elevi din învățământul primar, gimnazial și secundar
superior), împreună cu 275 părinți/tutori/persoană care are in grijă copilul cu părinți plecați la muncă în
străinătate reprezintă grupul țintă al proiectului.
Întrucât, în cadrul proiectului, exista două entitati scolare beneficiare, respectiv Scoala ”Elena
Farago” Craiova si Liceul ”Petrache Poenaru” Balcesti, grupul tinta a fost impartit in mod egal, de comun
acord intre cele doua entitati scolare si anume: 138 de copii si 138 de tutori pentru fiecare entitate scolara.
Prin urmare, Școlii ”Elena Farago” Craiova ii va reveni un grup tinta de 138 de copii (20 de
prescolari si 118 elevi) si 138 de tutori, pe parcursul celor 2 ani de implementare.
Astfel, in primul an de implementare al proiectului, Scoala ”Elena Farago” va avea un grup tinta
de aproximativ 69 de copii, iar in anul al doilea va avea restul de 69 de copii.
În data de 04.05.2021, Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova a transmis adresa nr. 1358/
29.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 79005/29.04.2021, prin care solicită
sprijin pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului.
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru Instituţii publice finanţate integral din
venituri proprii si/sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale si Instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale
finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale, contribuţia proprie a
solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielior eligibile.
Avînd în vedere cele precizate mai sus și în conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, ale
Acordului de parteneriat din 17.05.2021 și ale Contractului de finanțare nr. 16812/03.06.2021, contribuția
proprie a Școlii Gimnaziale ”Elena Farago” Craiova este în sumă de 18.141,04 lei, respectiv 2% din
907.051,80 lei, sumă ce îi revine acesteia în cadrul proiectului.
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020: ”În bugetele
beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament şi creditele
bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror
beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora”,
În temeiul art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu alin. (4) lit. a și alin (7) lit. a, art. 196 alin. (1)
lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 19 Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale,
Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova
finanţarea, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a sumei de 18.141,04 lei,
reprezentând contribuţia proprie a Școlii Gimnaziale ”Elena Farago” Craiova la cheltuielile
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eligibile aferente proiectului „Sanse egale la educatie pentru copiii din judetele Dolj si Valcea, cu
parinti plecati la munca in strainatate”.

Pt. Director Executiv
Nelu Pîrvu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Pt. Şef Serviciu PPD,
Adriana Motocu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Pt. Șef Birou
Marius Cristian Chetoiu
Imi asum responsabilitatea privind realitatea si
legalitateaîn solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,
Ramona Zegheanu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficia l

Data: __________________

Data:__________________

Semnatura:_____________

Semnatura:_____________

Vizat CFP,
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Semnat digital

VLADUT de VLADUT
GABRIEL- GABRIELCATALIN
2020.06.25
CATALIN Data:
12:57:57 +03'00'
Program Operaţional Capital Uman
CERERE DE FINANŢARE
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar
Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman
Număr de înregistrare…………….........

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

Data înregistrării …………….................

Semnătura……………………………..

Cod apel: POCU/784/6/24/ Operaţiune
compozită OS 6.2, OS 6.3

Cod proiect 139402

Titlul proiectului

Componenta 1

Sanse egale la educatie pentru copiii din
judetele Dolj si Valcea, cu parinti plecati la
munca in strainatate
Program pilot de stimulare a participării la
educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate - Regiuni mai puţin
dezvoltate

Axa Prioritară

Educaţie şi competenţe

Operaţiunea

Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3

Schema de ajutor de stat

TITLUL PROIECTULUI
Sanse egale la educatie pentru copiii din judetele Dolj si Valcea, cu parinti plecati la munca in
strainatate

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
Lider
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:
Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor:
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)
NU
20968258
84/08.01.2007
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
06/02/2007

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

NU

Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:

Municipiul Craiova, România, Str. Stefan cel Mare nr. 12, , judeţul Dolj, cod poştal 200130, România
0722715604 / 0251418882
office@ipacv.ro
www.arott.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Presedinte
Gabriel Catalin Vladut
0722715604 / 0251418882
office@ipacv.ro

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

RO40BRDE170SV 31517661700
31517661700

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

Banca Romana de
Dezvoltare Groupe
Societe Generale

Craiova

Bulevardul CAROL I, nr.4,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: 200692,Dolj,
România

BRDEROBU

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
Perioada

Număr
mediu de
salariaţi

01/01/2013 31/12/2013

8

1,544,334.00

2,686,190.00

1,544,334.00

2,545.00

69,279.00

42,836.00

42,836.00

0.00

0.00

01/01/2014 31/12/2014

24

1,423,199.00

3,637,609.00

1,423,199.00

2,545.00

31,627.00

-37,652.00

-37,652.00

0.00

0.00

01/01/2015 31/12/2015

14

2,515,531.00

2,321,644.00

2,515,531.00

1,000.00

288,880.00

255,007.00

255,007.00

0.00

0.00

01/01/2016 31/12/2016

4

293,059.00

1,282,419.00

293,059.00

1,000.00

291,812.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01/01/2017 31/12/2017

8

883,900.00

0.00

883,900.00

1,000.00

292,181.00

519.00

519.00

0.00

0.00

01/01/2018 31/12/2018

8

1,526,408.00

1,738,964.00

1,526,408.00

1,000.00

295,868.00

3,687.00

3,687.00

0.00

0.00

01/01/2019 31/12/2019

8

2,396,562.00

1,922,162.00

2,478,562.00

1,000.00

303,277.00

7,409.00

0.00

0.00

0.00

Cifra de
afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social
subscris

Capital social
propriu

FINANŢĂRI
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Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

106931
Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud Vest Oltenia, nr. referinta
144/09.01.2018 / 08 IAN 2018
09 IAN 2018

Dată finalizare:

08 IAN 2021

Valoarea totală proiect:

3,059,172.88

LEI

Valoare eligibilă proiect:

3,059,172.88

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

LEI

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
4.46 LEI din data de 31 AUG 2016

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiective
Obiectiv General:
Sustinerea antreprenoriatului sustenabil şi crearea de locuri de munca durabile prin intreprinderi cu profil non-agricol, în zona urbana din
regiunea de S-V Oltenia a Romaniei.
Obiective specific:
OS1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un numar de min. 350 persoane care intentioneaza sa-si creeze o afacere nonagricola in mediul urban din regiunea S-V Oltenia, prin activitatile care se vor derula pe o perioada de 12 luni.
OS2. Sprijinirea infiintarii si demararii activitatii petru 37 de noi intreprinderi cu profil nonagricol localizate in mediul urban din regiunea de
S-V Oltenia, pe o perioada de 18 luni.
OS3. Monitorizarea functionarii şi eficientizarea activitatii celor 37 de firmelor nou infiintare în cadrul proiectului, pe o perioada de 6 luni
OS4. Implementarea actiunilor de inovare sociala la nivelul regiunii de SVO prin crearea si dezvoltarea unei platforme antreprenoriale.
Initial, Platforma va servi ca modalitate de identificare a GT interesat, permitand posibilitatea inscrierii in GT
Rezultate

Rezultate

Activităţi finanţate

Activităţi finanţate
A1. Managementul de proiect
A2. Activitati etapa 1 din schema de antreprenoriat – Formare antreprenoriala
A2.1. Organizarea de sesiuni de constientizare
A2.2. Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
A.2.3. Derularea programului de formare antreprenorială
A.2.4. Evaluarea şi selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului
A.2.5. Efectuarea de stagii de practică
A.3. Activitati etapa 2 din schema de antreprenoriat – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
A.3.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanţă/ mentorat
ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri
A.3.2. Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul
proiectului
A.3.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
A.3.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în
cadrul proiectului
A.4. Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate
A5. Informare si publicitate
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A6. Activitate suport proiect - activitate transversala - cheltuieli indirect
Cod SMIS:
Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

48531
Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de
transfer tehnologic
POSDRU/81/3.2/S/48531 / 01 NOI 2010
01 NOI 2010

Dată finalizare:

30 NOI 2013

Valoarea totală proiect:

9,515,435.35

LEI

Valoare eligibilă proiect:

9,515,435.35

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

2,532,790.12

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

2,393,486.67

LEI

Rambursare efectivă:

1,182,963.58

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general
Dezvoltarea competentelor profesionale si manageriale ale resurselor umane din cadrul retelei entitatilor de Inovare si Transfer
Tehnologic (ITT) din Romania, in scopul eficientizarii managementului proceselor de transfer tehnologic (TT) intre mediul de cercetare
dezvoltare (CD) si mediul economic.
Obiectivele specifice:
-dezvoltarea competenţelor profesionale ale unui număr de minim 300 de manageri şi angajaţi ai reţelei entităţilor ITT din România (RO),
în vederea identificării de soluţii eficiente la provocările procesului de transfer tehnologic;
-informarea unui număr de minim 300 de manageri şi angajaţi ai organizaţiilor de ITT din RO cu privire la oportunităţile de dezvoltare de
proiecte, în parteneriat, între membrii reţelei în vederea consolidării şi dezvoltării acesteia;
-dezvoltarea unei strategii de acţiune în domeniul FPC pentru resursele umane din cadrul entităţilor de TT din RO, în colaborare cu
autorităţile guvernamentale cu atribuţii în domeniul ITT;
-creşterea competitivităţii entităţilor de ITT din RO în vederea încurajării dezvoltării unei pieţe a rezultatelor cercetării şi a produselor
inovative în toate sectoarele economiei naţionale.
Rezultate

•
1 raport de documentare si analiza a managementului transferului tehnologic in UE;
•
1 analiza a nevoii de formare profesionala continua a resurselor umane din cadrul entitatilor retelei nationale de ITT (nivel
national);
•
1 program de formare in domeniul managementului procesului de transfer tehnologic (continand 9 specializari);
•
3 noi cursuri de formare profesionala continua dezvoltate si autorizate CNFPA (Manager de Inovare, Broker de Tehnologii,
Manager al sistemelor de calitate);
•
minim 6 cursuri (existente) de formare profesionala continua adaptate nevoilor identificate la nivelul publicului tinta (Manager
de Proiect, Competente Generale de Management, Asist. Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine I/II/III, Director de Marketing,
Manager ResurseUmane) ;
•
minimum 300 de manageri/angajati din entitatile retelei nationale de ITT, formate si certificate CNFPA in domeniul
managementului procesului de transfer tehnologic;
•
300 de angajati/manageri din entitatile retelei nationale de ITT, informate in domeniul oportunitatilor existente in ceea ce
priveste activitatea de transfer tehnologic in vederea utilizarii competentelor dobandite prin dezvoltarea de proiecte comune intre membrii
retelei;
•
300 de angajati/manageri din cadrul organizatiilor membre ale retelei nationale de ITT instruiti in vederea identificarii de solutii
optime la problemele manageriale cu care se confrunta ;
•
555 locuri disponibile la cursurile organizate,
•
555+16 suporturi de curs (plus materiale suport) tiparite si distribuite participantilor;
•
555+16 de formulare de evaluare distribuite participantilor;
•
1 curs de formarea formatorilor (folosind tehnici de e-learning) organizat&desfasurat;
•
minim 16 manageri(angajati) specializati in domeniul FPC utilizand tehnici de e-learning;
•
1 portal web suport pt formarea profesionala continua a personalului din reteaua nationala de ITT: Centru electronic pt
Formare Profesionala Continua in domeniul Inovarii si Transferului Tehnologic (e-Center for Continous Vocational Training for Innovation
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and Technology Transfer (e-CVTITT)) (cu resurse si instrumente care asigura desfasurarea cursurilor in sistem e-learning precum si
resurse informationale in vederea dezvoltarii unei retele de parteneriat (baza de date cu parteneri, zone de interes, cereri de parteneriat,
oportunitati de finantare, proiecte de succes etc.);
•
1 studio multimedia pentru prelucrarea continutului de tip e-learning si pentru videoconferinte pe Internet amenajat si dotat;
•
1 program de formare in domeniul managementului ITT adaptat specificului e-learning (curriculum, continuturi etc) dezvoltat si
incarcat pe platforma electronica pusa la dispozitia proiectului(gratuit) de catre solicitant;
•
1 strategie de actiune in domeniul formarii profesionale in domeniul managementului transferului tehnologic;
•
1 campanie de informare si promovare dezvoltata&realizata;
•
1000 de seturi de materiale de informare/promovare produse si distribuite;
•
1000 de seturi de materiale promotionale produse&distribuite;
•
2 evenimente de relatii publice realizate (conferinte de presa lansare proiect si diseminarea rezultatelor);
•
1spot audio si 1 spot video produse si difuzate;
•
minim 11 materiale filmate pe parcursul implementarii proiectului (1 material / specializare, alte materiale filmate cu ocazia
conferintelor de lansare si de inchidere a proiectului);
•
2 comunicate de presa elaborate si transmise catre mass-media;
•
10 anunturi/materiale de info./promovare in publicatii si web-site-uri de profil;
•
2 participari la evenimente internationale din domeniul ITT.

Activităţi finanţate

A1. Dezvoltare strategie de implementare a proiectului -stabilire proceduri de implementare, monitorizare, evaluare şi raportare care vor
reglementa activitatea echipei de proiect;
A2. Derulare proceduri de achizitie publică
A3. Documentare si analiza sistemelor de management al procesului de transfer tehnologic (TT) din tari UE cu traditie (schimb de
experienta transnational: bune practici UE);
A4. Cercetare cantitativa/calitativa cu tema: Analiza nevoi-resurse pentru formarea profesionala a resurselor umane din reteaua nationala
de ITT (promovare schimb experienta transnational: evaluarea situatiei RO)
A5. Adaptare programă de FPC pentru a răspunde nevoilor punctuale de formare identificate (în A3 şi A4) (elaborare şi autorizare
program FPC)
A6. Selectare beneficiari directi (furnizare program FPC(partea A))
A7. Implementare activităţi de FPC furnizare program FPC
A8. Dezvoltare retea de formatori şi instrumente suport pentru continuare activităţi de FPC pentru membrii retelei naţionale de ITT (actuali
şi viitori) (dezvoltare şi furnizare programe de FPC pentru domeniul cercetării ştiintifice şi tehnologice)
A9. Dezvoltare strategie de actiune în domeniul FPC pentru resursele umane din entităţile reţelei naţionale de ITT
A10. Promovarea proiectului (măsuri de informare şi publicitate)
A11. Monitorizare si evaluare proiect; relatia cu finantatorul -monitorizare activităţi proiect;
A12. Managementul proiectului (MP)
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

86809
Caravana antreprenoriatului rural
POSDRU /110/5.2/G/86809 / 28 NOI 2011
03 DEC 2011

Dată finalizare:

30 NOI 2013

Valoarea totală proiect:

2,331,344.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

2,331,344.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

271,094.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

271,094.00

LEI

Rambursare efectivă:

157,547.64

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Scopul proiectului este acela de dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si comportamentului antreprenorial si managerial modern pentru
angajati, actuali sau potentiali intreprinzatori din mediul rural, care, prin dezvoltarea de afaceri in domenii non-agricole, pot genera
dezvoltare locala si oportunitati de ocupare in Regiunea Oltenia.
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Obiective specifice:
1. Imbunatatirea gradului de cunoastere a nevoilor si potentialului resurselor umane din mediul rural, precum si a tendintelor de
dezvoltare a antreprenoriatului rural in Regiunea Oltenia, prin desfasurarea unor intense activitati de cercetare;
2. Crearea unei atitudini pozitive, flexibile si deschise fata de antreprenoriat, prin implementarea unei campanii de promovare a culturii
antreprenoriale, care, suplimentar instrumentelor clasice de promovare, va contine si elemente inovatoare - emisiuni televizate, Reteaua
Ambasadorilor Antreprenoriatului Rural;
3. Dezvoltarea si implementarea unui program integrat de consiliere, asistenta si formare profesionala, pus la dispozitia grupului tinta sub
forma Caravanei Antreprenoriatului Rural;
4. Oferirea de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente/ initierea unei afaceri in mediul rural, in domenii nonagricole si pentru accesarea si utilizarea finantarilor nerambursabile pentru un numar de 125 de persoane din mediul rural;
5. Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 100 de persoane din mediul rural, prin facilitarea accesului la
programe de formare profesionala;
6. Valorificarea superioara a potentialului uman, prin cresterea numarului de initiative de afaceri - minim 15 firme vor fi create in cadrul
proiectului, de catre membrii grupului tinta.

Rezultate

A.1. Echipamente pentru implementarea proiectului: 5 laptop-uri, 1 multifunctionala color, flipchart cu ecran de proiectie. A.2.1. Materiale
de promovare si informare: 2500 de pliante, 2500 de flyere, 1000 de afise, 2000 de mape de prezentare, 2000 de brosuri, 10 bannere, 10
roll-up-uri, 1000 de sepci, 1000 de tricouri, create si diseminate in randul membrilor grupului tinta si a altor factori de interes in domeniul
proiectului.
A.2.2. 2 conferinte de presa; 2 comunicate de presa si 2 follow-up-uri
A.2.3. 1 Campanie Media; 1 spot audio de 30 de secunde cu 300 de difuzari la posturi radio cu audienta ridicata in mediul rural; 10
articole in presa
A.2.4. 1 pagina web de promovare a proiectului si 1 campanie de promovare online a proiectului (postare de bannere online, articole
online, newslettere).
A.3. 1 metoda si 1 metodologie de realizare (chestionar, grila interviu focus- grup) 1 Studiu asupra situatiei actuale a nivelului
antreprenorial in mediul rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia si a oportunitatilor de dezvoltare a antreprenoriatului in domenii non-agricole;
1 raport de cercetare elaborat si multiplicat in 1500 exemplare.
A.4. 1 campanie de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural;
2 publicatii-suport de informare:
“Ghidul Antreprenorului Rural – infiintarea si dezvoltarea unei afaceri” – 1500 exemplare
si “Oportunitati de finantare nerambursabila a afacerilor din mediul rural” –1500 exemplare;
5 seminarii informative, imagini si inregistrari video din timpul implementarii acestora;
minim 50 de membri ai grupului tinta participanti la evenimente;
10 emisiuni televizate; 1 Retea a Ambasadorilor Antreprenoriatului Rural, care va reuni 10 antreprenori rurali de succes;
10 vizite de lucru organizate si implementate la punctele de lucru ale afacerilor dezvoltate de catre Ambasadorii Antreprenoriatului Rural;
50 de membri ai grupului tinta participanti la aceste evenimente.
A.5. 5 localitati din mediul rural, in cadrul carora se va implementa Caravana, traseul si programul de desfasurare a Caravanei;
125 de membri ai grupului tinta beneficiari ai serviciilor de consiliere si asistenta a grupului tinta in vederea initierii si/ sau dezvoltarii
afacerilor non-agricole in mediul rural,
125 de chestionare aplicate persoanelor consiliate/ asistate,
1 raport de implementare a sesiunilor de consiliere si asistenta;
4 sesiuni de curs organizate si implementate (domenii vizate: „Dezvoltare Antreprenoriala”, „Manager resurse umane”),
100 de Manuale de curs tiparite,
100 de membri ai grupului tinta beneficiari ai programelor de formare profesionala – minim 60 de femei - din care minim 90% vor fi
certificati, minim 15 firme initiate de membrii grupului tinta.
A.6. Rapoarte tehnico-financiare intermediare, Raport final, alte livrabile specifice managementului de proiect.

Activităţi finanţate

A.1. Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii optime a proiectului;
A.2. Actiuni de promovare si informare;
A.3. Cercetare privind situatia grupului tinta si tendintele de dezvoltare a antreprenoriatului rural in regiunea Oltenia;
A.4. Dezvoltarea si implementarea unei campanii de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural;
A.5. Organizarea si implementarea unei caravane a antreprenoriatului rural in regiunea sud-vest Oltenia;
A.6. Activitati specifice managementului de proiect.
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

133562
Activ pe piata muncii : Formarea si dezvoltarea de competente pentru cresterea ocuparii in electronica
si mecatronica
POSDRU /125/5.1/S/133562 / 01 APR 2014
01 APR 2014

Dată finalizare:

30 SEP 2015

Valoarea totală proiect:

5,298,034.73

LEI

Valoare eligibilă proiect:

5,298,034.73

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

960,318.80

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

941,112.42

LEI

Rambursare efectivă:

705,999.62

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de
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Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general
Susţinerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, somerilor şi persoanelor inactive în găsirea unui serviciu care să
corespundă aspiraţiilor lor şi nevoilor pieţei forţei de muncă în regiunile în care partenerii din consorţiu sunt activi, în domeniile
“electronică şi mecatronică”.
Obiectivele specifice:
•
Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere pentru orientare în cariera şi de mediere pe piaţa muncii pentru 1400 de
persoane;
•
Susţinerea (re)integrării pe piaţa muncii a unui numar de 1140 de şomeri şi persoane inactive prin furnizarea unui pachet de
cursuri de formare profesională în domenii legate de electronică şi mecatronică în sens larg, precum şi Competenţe Antreprenoriale,
Competenţe Informatice, Competenţe de a învaţa, Mediere, Broker de Tehnologii, creşterea adaptabilităţii persoanelor neocupate la
"ACTIV PE PIAŢA MUNCII: Formarea şi dezvoltare rapid de dezvoltare tehnologică;
•
Stimularea persoanelor neocupate de a iniţia o activitate independentă; 4. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a
grupului ţintă cu privire la tendinţele de pe piaţa muncii, competenţele cerute şi oportunităţi de angajare în domenii legate de domeniile
electronică şi mecatronică. Obiectivele proiectului se aliniază obiectivului general al POSDRU (dezvoltarea capitalului uman (şomeri,
persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă) şi creşterea competitivităţii) prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii, cursurile de perfecţionare şi calificare/recalificare din cadrul proiectului adresând cerinţe actuale ale
angajatorilor, precum deţinerea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul informatic, în domeniul organizării propriei activităţi la locul de
muncă sau în cadrul unei activităţi independente (de antreprenoriat), în domenii tehnice precum electronica şi mecatronica sau în ocupaţii
inovatoare precum cele de mediator şi/sau broker de tehnologii.
Rezultate

•
Patru Autorizatii de furnizor de servicii de informare şi consiliere profesională pentru solicitant si partenerii 2,4,5;
•
Patru autorizatii de furnizor de servicii de mediere pentru solicitant si partenerii 2,4,5.
•
1400 persoane identificate pentru consiliere, orientare profesionala si mediere
•
1290 participanti la activitati de informare si consiliere profesionala de grup
•
1290 teste psihologice completate de participantii la consilierea de grup
•
110 participanti la activitati de informare si consiliere profesionala individuala;
•
110 fise individuale de consiliere
•
20 reprezentanti ai angajatorilor locali vor posta pe site-ul de proiect oportunitatile de ocupare din cadrul firmei sale
•
37 intalniri cu reprezentanti ai angajatorilor locali (in ultima zi a fiecarei sesiuni de curs; sunt 37 de sesiuni de curs, cu exceptia
cursurilor de Competente Antreprenoriale)
•
1175 CV-uri postate pe site-ul de proiect pentru medierea ocuparii participantilor la activitati de instruire si sau/consiliere
•
137 participanti la instruire si-au gasit un loc de munca
•
Autorizatia de curs de perfectionare in Competente antreprenoriale (Solicitant, Partener 5), Tehnician Electronist (Solicitant),
autorizatie curs calificare Electronist aparate si echipamente de automatizari (Solicitant, Partener 4) si autorizatie curs calificare
Electrician Electronist Auto (Solicitant, Partener 4), Competente informatice (Partener 2, 5), Competente de a invata (partener 2),
Autorizatie curs calificare Operator introducere, validare si prelucrare date (partener 5).
•
Pregatire materiale de curs- 1140 materiale de curs - 95 suporturi de curs calificare Electronist aparate si echip de
automatizari; 45 suporturi de curs calificare Electrician Electronist auto; 250 suporturi de curs perfectionare in Tehnician Electronist, 225
suporturi de curs pt perfectionare in Competente Antreprenoriale; 200 suporturi de curs pt cursuri de perfectionare in competente
informatice, 100 suporturi de curs pentru competenta de a invata),50 suporturi de curs pentru operator introducere, validare si prelucrare
date, 150 suporturi pt curs initiere in Mediator, 25 suporturi de curs de perfectionare Broker de tehnologii/
•
4 cursuri calficare Electronist aparate si echipamente de automatizari, 2 curs calificare Electrician Electronist auto, 10 cursuri
perfectionare Tehnician Electronist, 9 cursuri perfectionare Competente Antrprenoriale, 8 cursuri pref Competente Informatice, 4 cursuri
prefectionare Competente de a invata, 2 cursuri perfectionare in Broker de tehnologii, 6 cursuri Mediere, 1 curs Operator introducere,
prelucrare si validare date
•
1140 participanti - 95 participanti curs calificare Electronist aparate si echipamente de automatizari; 45 participanti curs
calificare Electrician Electronist auto, 225 particpanti curs pt perfectionare in Competente Antreprenoriale; 200 participanti curs
competente informatice, 100 participanti curs de Competenta de a invata, 25 participanti curs pentru operator introducere, validare si
prelucrare date, 150 participanti curs initiere in Mediator, 50 participanti curs de perfectionare Broker de tehnologii, 250 participanti curs
perfectionare Tehnician Electronist R2.4.1 1026 participanti certificati; 85 participanti certificati Electronist aparate si echipamente de
automatizari; 40 participanti certificati in Electrician Electronist auto, 203 participanti certificati in Competente Antreprenoriale; 180
participanti certificati in competente informatice, 90 participanti certificati in competenta de a invata, 23 participanti certificati operator
introducere, validare si prelucrare date, 135 participanti certificati Mediator, 45 participanti certificati Broker de tehnologii, 225 participanti
certificati in Tehnician Electronist , 225 planuri de afaceri;
•
2500 ore de consultanta acordate celor care doresc elaborarea unui plan de afaceri;
•
225 someri de lunga durata beneficiaza de consultanta pentru elaborarea unui plan de afaceri si participa astfel la un program
integrat
•
noua persoane demareaza o afacere independenta R4.1.1. o conferinta inceput proiect derulata in Bucuresti,
•
50 participanti conferinta
•
conferinta finalziare proiect derulata in Bucuresti,
•
50 participanti conferinta
•
un site proiect
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1175 CV-uri ale persoanelor instruire urcate in zona de mediere;
20 angajatori prezenti cu oferte de angajare pe site
doua communicate de presa inceput si sfarsit proiect;
46 anunturi de presa ref la cursurile derulate de fiecare partener
1500 pliante de promovare proiect
1500 pixuri
sase bannere proiect
sase roll-up-uri proiect
trei intalniri de mangement de proiect

Activităţi finanţate

A1. Activităţi de informare, consiliere profesionala şi mediere
A2.Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor si cresterii gradului de adaptabilitate la nevoile pietei muncii
A3. Activitati de consultanta si asistenta pentru elaborarea de planuri de afaceri
A4. Activitati de informare, publicitate si promovare a proiectului
A5. Activitati de management de proiect
A6. Achizitii publice
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

124906
O sansa in plus la un loc de munca
POSDRU /130/5.1/G/124906 / 28 IUN 2014
28 IUN 2014

Dată finalizare:

28 DEC 2015

Valoarea totală proiect:

1,824,782.39

LEI

Valoare eligibilă proiect:

1,824,782.39

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

276,328.90

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

270,855.24

LEI

Rambursare efectivă:

199,690.11

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general reprezinta imbunatatirea capacitatii de ocupare si a competentelor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca,
persoanelor inactive si somerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea facilitarii integrarii durabile a acestora pe o piata a muncii
flexibila si inclusiva.
Obiectivele specifice:
•
Cresterea gradului de informare si constientizare a 150 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, angajatori, organizatii ale
societatii civile, asupra initiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii/ reintegrarii
acestora pe piata muncii.
•
Facilitarea integrarii pe piata muncii a 468 de membri ai grupului tinta, prin intermediul unor interventii integrate de evaluare a
capacitatii de angajare si a experientei anterioare in munca, informare, consiliere profesionala, stabilirea traseului profesional, asistenta in
vederea identificarii unui loc de munca.
•
Dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de formare profesionala flexibile si relevante pentru piata muncii prin
autorizarea solicitantului si a partenerului in vederea furnizarii a 3 noi cursuri de formare profesionala.
•
Imbunatatirea competentelor grupului tinta in ocupatii sau meserii cerute de piata locala si regionala a muncii prin furnizarea de
programe de formare profesionala catre un numar de 432 persoane.
•
Corelarea cererii cu oferta de forta de munca, prin organizarea a 2 burse de locuri de munca
Rezultate

•
materiale de informare si promovare: mape, flyere, pliante,afişe, bannere, roll-upuri, sepci si tricouri
•
2 conferinte de presa; 2 comunicate de presa
•
1 campanie de promovare online implementata
•
1 pagina web a proiectului
•
1 campanie de informare si constientizare asupra initiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate in somaj de lunga durata
in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii - 5 mese rotunde
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•
1 program de calificare de nivel 2 autorizat ANC de catre solicitant: Lucrator hotelier , programe de specializare/ perfectionare
Manager de inovare si Manager al sistemelor de management al calitatii – autorizate de catre Partener
•
2 burse ale locurilor de munca implementate in localitatile Craiova si Drobeta Turnu Severi
•
100 de potentiali angajatori expozanti la evenimente
•
180 someri de lunga durata participanti la programe integrate
•
468 de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piata muncii
•
432 participanti la instruire – acces pe piata muncii
Activităţi finanţate

•
•
•

Activitati de informare-publicitate
Activitati de organizare evenimente din punct de vedere administrativ, logistic, relational.
Realizare materiale publicitare privind proiectul.
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

150673
FII TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili
POSDRU/176/3.1/S/150673 / 06 FEB 2015
06 FEB 2015

Dată finalizare:

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect:

8,175,221.08

LEI

Valoare eligibilă proiect:

8,175,221.08

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

543,048.08

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

649,933.00

LEI

Rambursare efectivă:

422,315.76

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general:
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 400 de persoane care doresc sa demareze o activitate independenta, dintre
care cel putin 50% tineri cu varste cuprinse intre 18-25 de ani inmatriculati intr-o forma de invatamant superior, prin organizarea cursurilor
de antreprenoriat.
Obiectivele specifice:
•
Implementarea de programe şi servicii pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale prin formarea
şi asistarea în dezvoltarea unui plan de afaceri a 400 de persoane care doresc să dezvolte o activitate independentă
•
Încurajarea antreprenorialului şi oferirea de servicii de sprijin pentru iniţierea afacerilor prin oganizarea unei competiţii de idei
de afaceri în regiunile BucureştiIlfov si SudOltenia în vederea subvenţionării a 40 de întreprinderi selectate în urma concursului.
•
Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială prin derularea unei campanii de
promovare a antreprenoriatului în regiunile BucureştiIlfov si SudOltenia.
Rezultate

•
•
•
•
•

400 de cursanti pregatiti pentru initierea unei afaceri
4 centre de sprijin in afaceri dezvoltate
40 de idei de afaceri subventionate
80 de locuri de munca create in cadrul intreprinderi nou infiintate
1 campanie de promovare a antreprenoriatului

Activităţi finanţate

A1.Managementul de proiect
A2. Informare si publicitate
A3. Evaluarea si selectia grupului tinta
A4. Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului
A5. Dezvoltarea si infiintarea centrelor de sprijin pentru afaceri
A6. Realizarea unei metodologii de evaluare, selectie si monitorizare a ideilor de afaceri
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A7. Derularea programului de formare antreprenoriala
A8. Derularea concursului de idei de proiecte, si selectia celor 40 de planuri de afaceri subventionate
A9. Asistenta pentru initierea afacerilor in cadrul centrelor de sprijin, mentorat, si monitorizare
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

150689
Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi
competitive pe piaţa europeană -SMART START
POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689 / 06 FEB 2015
09 FEB 2015

Dată finalizare:

08 DEC 2015

Valoarea totală proiect:

7,687,984.07

LEI

Valoare eligibilă proiect:

7,687,984.07

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

286,531.36

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

272,204.79

LEI

Rambursare efectivă:

245,011.12

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general:
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 400 de persoane care doresc sa demareze o activitate independenta, dintre
care cel putin 50% tineri cu varste cuprinse intre 18-25 de ani inmatriculati intr-o forma de invatamant superior, prin organizarea cursurilor
de antreprenoriat.
Obiectivele specifice:
OS1 Stimularea initiativei antreprenoriale in randulpersoanelor cu varsta peste 18 ani si a categoriei de varsta 18-25 ani inmatriculati in
invatamantulsuperior, prin dezvoltarea si sustinerea competentelor antreprenoriale, stimularea ocuparii pe cont propriu,subventionarea
unor planuri de afaceri viabile, activitati integrate prin intermediul unor Centre de sprijinpentru initierea si dezvoltarea afacerilor, activitati
de formare profesionala si inovatoare pentru sectoareindicate ca fiind competitive precum Turism şi ecoturism, Industrii creative,
Tehnologia informaţiilor şicomunicaţiilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, etc.
OS2 Furnizarea deactivitati pentru initierea si demararea unei afaceri si a ocuparii pe cont propriu, prin integrarea a treicomponente
principale: dezvoltarea unor scheme de ajutoare şi stimulente, activităţi complexe cuprinzândconsiliere, formare profesională , sprijin
pentru iniţierea afacerilor, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă însprijinul iniţierii dezvoltarii si sustenabilitatii.
OS3 Asigurarea de programe de formare profesională pentrudezvoltarea şi consolidarea unor noi domenii de ocupare şi antreprenoriat
precum mediu, cultură, societateinformaţională, servicii personale/individualizate etc.);
OS4 Realizarea si finantarea unui concurs de idei deafaceri, selectia pe baza de criterii de evaluare a celor mai bune planuri de afaceri,
finantarea planurilor deafaceri selectate, utilizand schemele de ajutoare si stimulente oferite in cadrul prezentei Cereri de propuneride
proiecte. OS 5 Infiinţarea a 2 Centre de sprijin pentru inţierea afacerilor si dezvoltarea în implementareaproiectului a 2 Centre de sprijin
deja existente, ca suport concret in implementarea proiectului, pentruconsiliere, initiere de afaceri, formare profesionala, asistenta si postasistenta.
OS6 Promovarea şiimplementarea unor campanii de informare şi conştientizare referitor la oportunităţile existente in cadrulproiectului în
vederea încurajării antreprenoriatului
OS7 Dezvoltarea de activitati inovatoare in vedereapromovarii culturii antreprenoriale, acestea cuprinzand un Portal informatic regional
cuprinzand un Ghidinteractiv implementat sub forma unui Sistem Expert, un modul de eLearning si o biblioteca digitala on line.
Rezultate

•
Portal de informare de tip one-stop-shop in beneficiul membrilor gr. tinta cu privire la initierea si dezvoltarea de noi afaceri,
angajarea pe cont propriu, oportunitati economice existente in piata, clustere de firme, poli de competitivitate, oportunitati de finantare la
nivel national si european, respectiv alte informatii;
•
Materiale publicitare (3000 pliante, 2 roll-up-uri) de promovare a oportunitatilor antreprenoriale si a metodologiei de acces la
ajutorul de minimis ;
•
Studiu de piata cu privire la nevoile si cunostintele membrilor grupului tinta cu privire la initierea de afaceri si ocuparea pe cont
propriu;
•
Materialele pentru membrii grupului tinta care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere, asistenta si sprijin (500 de ghiduri
tiparite);
•
Raport de testare asupra instrumentelor utilizate in activitatile de consiliere;
•
Raport asupra activitati logistice si administrative pentru dezvoltarea a 2 centre de sprijin deja existente si infiintarea a 2 noi
centre de sprijin pentru initierea afacerilor ;
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•
Raport asupra serviciilor de consiliere furnizate in cadrul activitatii (Materiale didactice necesare cursurilor (publicate 1000 de
manuale)
•
Raport de recrutare si selectia a grupului tinta;
•
Raport de implementare a programelor de formare profesionala pentru initierea afacerilor si ocuparea pe cont propriu ;
•
Raport de implementare a programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea si consolidarea de noi domenii de ocupare
si antreprenoriat propriu;
•
Raport de monitorizare si sustinere a intreprinderilor rezultate ca urmare a schemei de ajutor de minimis a proiectului;
•
Raport asupra activitati de infiintare a intreprinderilor noi rezultate in urma planurilor de afaceri selectate in cadrul competitiei
deschise pentru acordarea ajutorului de minimis;
•
Materiale pentru sprijinul activitatii de consiliere a membrilor grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate in cadrul
competitiei deschise a proiectului;
•
Raport de realizarea de activitati de asistare si consultanta individuala si de grup pentru asigurarea sustenabilitatii planurilor de
afaceri selectate in cadrul competitiei deschise a proiectului, pentru cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului
•
Raport de dezvoltarea la nivelul PIRO a unei Platforme Online de e-Learning;
•
Raport de realizare in cadrul PIRO a unei Biblioteci digitale online ;
•
Raport de dezvoltarea si implementarea prin PIRO de servicii inteligente (ghid implementat printr-un sistem expert) de spriijin
pentru initierea unei afaceri si stimularea angajarii pe cont propriu
Activităţi finanţate

A1. Realizarea unei campanii integrate de comunicare si constientizare cu privire la oportunitatile existente pentru antreprenoriat si
angajarea pe cont propriu in randul membrilor grupului tinta al proiectului.
A2. Implementarea de activitati integrate de consiliere, asistenta, post-asistenta si sprijin pentru initierea de afaceri si ocuparea pe cont
propriu.
-studiu de piata cu privire la nevoile si cunostintele membrilor grupului tinta cu privire la initierea de afaceri si ocuparea pe cont propriu.
A3. Dezvoltarea si implementarea de activitati de formare profesionala in beneficiul membrilor grupului tinta, pentru sprijinirea ocuparii pe
cont propriu si initierea de afaceri de succes
A4. Realizarea de activitati specific implementarii schemei de ajutorare si stimulare pentru initierea de noi afaceri si ocupare pe cont
propriu
A5. Realizarea de activitati de asistare si consiliere a membrilor grupului tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate, pentru
dezvoltarea si sustenabilitatea ideilor de afaceri
A6. Realizarea de activitati inovatoare prin dezvoltarea unui sistem informatic interregional inteligent pentru promovarea culturii
antreprenoriale, stimularea initiativelor antreprenoriale si angajarea pe cont propriu
A7. Managementul proiectului
A8. Informarea si publicitatea proiectului
Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

106494
Fii si Tu Antreprenor!
117/08.01.2018 / 08 IAN 2018
09 IAN 2018

Dată finalizare:

08 IAN 2021

Valoarea totală proiect:

4,150,734.02

LEI

Valoare eligibilă proiect:

4,150,734.02

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

LEI
Uniunea Europeana
4.46 LEI din data de 31 AUG 2016

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectiv general:
Contributii la cresterea ocuparii in regiunea Sud –Vest Oltenia prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale a 310
persoane si acordarea de suport pentru operationalizarea ideilor de afaceri, infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi nonagricole,inovative, sustenabile si incluzive, in mediul urban, creatoare de locuri de munca, prin aplicarea de masuri integrate de
informare, formare antreprenoriala, acordarea de consultanta si mentorat, finantarea implementarii planurilor de afaceri prin ajutor de
minimis.
Obiective specifice:
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infiinteze o afacere care sa creieze locuri de munca din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia prin Informarea publicului cu privire la
programul de formare antreprenoriala;
OS2 Selectarea, pe baza unei metodologii transparente, obiective si echidistante, a 310 someri, persoane inactive si salariati din
regiunea Sud-vest Oltenia in grupul tinta, la programul integrat de formare antreprenoriala;
OS3 Instruirea si certificarea a 310 persoane din grupul tinta prin derularea de 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale
autorizate de ANC;
OS4 Constientizarea a 310 persoane din GT privind temele de inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a
resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila,non-discriminarea;
OS5 Selectarea unui numar de 38 de planuri de afaceri cu propuneri de afaceri non-agricole in mediul urban;
OS6 Continuarea pregatirii de formare antreprenoriala prin efectuarea de stagii de practica de persoanele selectate pentru finantare
afaceri;
OS7 Sprijinirea implementarii a 38 de planuri de afaceri;
OS8 Cresterea gradului de ocupare in regiunea de dezvoltare Sud-vest Oltenia prin crearea de 76 de locuri de munca;
OS9 Promovarea firmelor infiintate prin proiect;
OS10 Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-vest Oltenia prin elaborarea unui studiu;
OS11 Implicarea participativa a membrilor comunitatii urbane in probleme sociale prin organizarea de ateliere de constientizare in
probleme de dezvoltare urbana;
OS12 Abordarea inovarii sociale prin realizarea unei platforme on-line pentru informatii si servicii privind economia sociala.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activităţi finanţate
I. Formare antreprenoriala.
1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului
tinta;
1.2. Selectarea Grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare profesionala;
1.3. Derularea programului de formare profesionala;
1.4. Ateliere de lucru de constientizare GT privind inovarea sociala, dezvoltarea durabila, egalitate de sanse;
1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului;
1.6 Efectuare de stagii de practica.
II. Implementarea planurilor de afacerifinantate din fonduri FSE
2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de
afaceri 2.2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor fi finantate prin ajutor de minimis.
2.3. Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.
2.4. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in
cadrul proiectului.
III. Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
3.1. Monitorizarea activitatii intreprinderilor.
3.2. Organizarea de sesiuni de prezentare a firmelor infiintate
3.3. Elaborarea unui studiu privind mediul antreprenorial in regiunea sud vest Oltenia;
4. Implicarea activa a membrilor comunitatii urbane in probleme sociale
4.1. Organizarea de seminarii pentru constientizarea si implicarea comunitatii in probleme sociale ; 4.2. Platforma on-line in domeniul
economiei sociale
5. Activitati de management si achizitii publice.

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI
Asociatia România de Transfer Tehnologic si Inovarea a fost înfiinţată ca organizaţie non-guvernamentală cu personalitate juridică
romana. ARoTT este o asociatie profesionala a institutiilor si entitatilor din domeniul inovarii si transferului tehnologic. A fost infiintata la
sfarsitul anului 2006 si a fost inregistrata in Registrul asociatilor in ianuarie 2007. Este o organizatie de tip ONG si reprezinta interesele a
35 de entitati de transfer tehnologic de tipul incubatoarelor tehnologice si de afaceri, centre de transfer tehnologic, parcuri tehnologice.
Actiunea sa se extinde prin intermediul membrilor sai asupra a peste 350 de IMM-uri inovative. Scopul acestei asociatii consta in:
promovarea si protejarea mediului de afaceri al entitatilor (incubatoare, parcuri, etc) de transfer tehnologic si de afaceri inovative din
Romania; promovarea intereselor profesionale ale membrilor; intarirea autoritatii profesionale a entitatilor si prestigiul lor social; cresterea
competitivitatii prin intarirea bazei tehnologice si inovare. In cei 9 ani de activitate, ARoTT a implementat cu succes mai multe proiecte,
cu bugete cumulate de peste 5 milioane de euro, din care bugetul gestionat de ARoTT a fost de peste 1,5 milioane euro. ARoTT a
implementat, in calitate de partener, mai multe proiecte POS DRU, POCU, POS CCE si INTERREG V-A România-Bulgaria, FP7-Regions
of Knowledge, MDRT FEDR asigurand managementul proiectelor si instruire/consultanta in special pentru stimularea creerii si dezvoltarii
afacerilor si alte teme. ARoTT este furnizor de formare autorizat de ANC, a desfasurat, activitati de formare antreprenoriala, consultanta
pre-start-up si consultant pentru dezvoltarea afacerilor, in special in randul tinerilor

Membru 1
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:

ASOCIAŢIA ECONYOUTH
organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)
NU
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Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor:
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

34221880
18/12.02.2015
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
12/03/2015

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

NU

Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:

Municipiul Craiova, România, Str. Toamnei nr. 62, , judeţul Dolj, cod poştal 200122, România
0722425725 / andreeaenea2005@yahoo.fr
http://econyouth.ro/

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Presedinte
Andreea-Maria Ciobanu
0722425725 / andreeaenea2005@yahoo.fr

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

RO24BACX00000 1099711001
01099711001

Banca

Sucursala

Unicredit Bank

Sucursala Dolj Calea Unirii, nr.4, Localitate
Craiova
Municipiul Craiova, Cod postal:
200419,Dolj, România

Adresa

Swift

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
Perioada

Număr
mediu de
salariaţi

01/01/2015 31/12/2015

2

511,182.00

217,869.00

511,182.00

975.00

86,566.00

85,591.00

85,591.00

0.00

0.00

01/01/2016 31/12/2016

1

92,577.00

123,828.00

92,577.00

975.00

94,185.00

7,619.00

7,619.00

0.00

0.00

01/01/2017 31/12/2017

4

259,283.00

991,379.00

259,283.00

975.00

96,153.00

1,967.00

1,967.00

0.00

0.00

01/01/2018 31/12/2018

4

907,314.00

2,626,682.00

907,314.00

975.00

102,824.00

6,873.00

6,873.00

0.00

0.00

01/01/2019 31/12/2019

7

1,304,471.00

2,115,534.00

1,304,471.00

975.00

34,678.00

12,823.00

12,823.00

0.00

0.00

Cifra de
afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social
subscris

Capital social
propriu

FINANŢĂRI
Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

59037
INAPOI LA SCOALA!
POSDRU/188/2.2/S/155476 / 02 IUL 2015
03 IUL 2015

Dată finalizare:

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect:

2,593,862.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

2,593,862.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

427,990.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

419,430.20

LEI

Rambursare efectivă:

406,171.86

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
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Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie prevenirea si diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin dezvoltarea unor
servicii socio-educative integrate pentru 660 elevi cu risc de parasire a scolii si 200 de parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie
a scolii si prin furnizarea competentelor si abilitatilor de baza pentru 210 persoane care au parasit de timpuriu scoala/persoane care nu au
absolvit invatamantul obligatoriu din 5 judete din regiunea Sud Vest Oltenia. OBS1: Cresterea gradului de constientizare in rândul
comunitatilor din mediul rural si urban asupra prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii si asupra importantei
reintegrarii in educatie, proces ce faciliteaza accesul pe piata muncii si implicit imbunatateste calitatea vietii; OBS2: Redobandirea
motivatiei, interesului educational si reintegrarea in educatie a 110 persoane care au parasit de timpuriu scoala si 100 de persoane are nu
au absolvit invatamantul obligatoriu; OBS3: Cresterea nivelului de informare, constientizare si orientare socio-scolara a 660 elevi cu risc
de prasire timpurie a scolii si a 200 de parinti/tutori de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii asupra importantei participarii la programe
educationale. OBS4: Sprijinirea unui numar de 660 elevi cu risc de prasire timpurie a scolii care provin din medii dezavantajate prin
dezvoltarea de activitati non-formale in vederea prevenirii abandonului scolar.
Rezultate

Rezultate A1: 1.1:- 1 sedinta interna de lansare a proiectului; -1 echipa de implementare functionala; -1 procedura/strategie de lucru
elaborata; - 1 grafic Gantt detaliat; 1.2: - min. 50 contracte individuale de munca pt experti si fisele de post -min. 2 rapoarte de progres in
vederea monitorizarii stadiului implementarii proiectului; - rapoarte lunare de activitate ale membrilor echipei; -min. 4-5 rapoarte de audit
financiar (cu fiecare cerere de rambursare); -2 sedinte operationale/luna; -1 raport final cu rezultatele proiectului. Rezultate A2: 2.1:-1 plan
si 1 procedura de lucru achizitii;-1 comisie de achizitii;- min. 20 dosare de achizitii publice (conf. legislatiei in vigoare);2.2:- min 20
proceduri de achizitii publice implementate; - min 20 contracte de achizitie incheiate; Rezultate A3: 3.1:-1 strategie privind informarea si
publicitatea proiectului;3.2:-1 conferinta de lansare a proiectului organizata in Craiova ;- min 40 de participanti la conferinta, informati;-min
1 reprezentant al institutiilor media participant la conferinta; 3.3-1 set de materiale publicitare inclusiv machete pentru: banner, roll-up,
mesh,afis, pliant, mapa, autocolant; rucsac; - 1 film de prezentare creat; -3 bannere si 2 roll-upuri postate in locatiile de implementare ale
S, P1 si P2; -1200 pixuri inscriptionate; -2 mesh-uri panouri publicitare; 200 afise A3; -1200 pliante; -1200 mape de prezentare proiect;
200 genti inscriptionate, 100 autocolante inscriptionate, aplicate pe mijloacele fixe achizitionate pentru proiect; -880 rucsacuri
inscriptionate; - 500 bloc-notes inscriptionate; -1 panou publicitar inchiriat, plasat central; -5 luni difuzare spot si film proiect; -8 aparitii in
presa scrisa/radio-tv pentru promovarea proiectului; 3.4- o pagina web create si actualizata;- min 5000 de accesari ale paginii web; 3.5: -1
conferinta de inchidere a proiectului organizate in Craiova;-min 40 de participanti informati;-min 1 reprezentant al institutiilor media
participant la conferinta; 3.6:- 1 ghid de bune practici cu rezultatele proiectului; -400 exemplar ghid distribuite; -33 seminarii de diseminare
a rezultatelor organizate in 33 de comunitati; -min 25 participanti/seminar. Rezultatele A4 vor contribui la indeplinirea Obiectivelor
specifice nr.1 si nr.3: 4.1:-1 strategie de campanie; -1 set de materiale elaborat; 4.2:- 33 de comunitati din mediul rural si urban din
regiunea SV identificate; 4.3: -33 grupuri de actiune locala; -33 Centre locale de informare; 4.4-110 persoane care au parasit de timpuriu
scoala recrutate; - 100 de persoane are nu au absolvit invatamantul obligatoriu recrutate;- 660 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii
recrutati; - 200 de tutori/parinti de elevi cu risc de parasire a scolii recrutati; 4.5:-33 sesiuni de informare si constientizare; -600 persoane
informate cu privire la fenomenul de parasire a scolii; -1 spot campanie creat; -3 luni difuzare spot campanie. 4.6:- min. 200 de inscrieri
participanti workshopuri; -10 workshopuri “Importanta educatiei in viata copiilor si impactul implicarii pozitive a parintilor” organizate si
desfasurate; -min. 200 de tutori/parinti de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii participanti la workshopuri; 4.7: -min. 100 de fise de
feedback completate; -1 raport de evaluare a impactului workshopurilor; Rezultatele A5 vor contribui la indeplinirea Obiectivului specific
nr.2: 5.1:- 1 metodologie servicii orientare si consiliere corectie abandon scolar; 5.2: -210 evaluari initiale; -210 planuri de interventie; 5.3
si 5.4:-110 fise consiliere persoane care au parasit de timpuriu scoala si 100 fise consiliere persoane are nu au absolvit invatamantul
obligatoriu participant; -min. 10 sesiuni consiliere de grup; 5.5 –min.1 rapoart de evaluare finala. Indicatori de output si result: - Numar de
participanti la programe de educatie de tip „a doua sansa” –210 persoane; „ Ponderea absolventilor de programe de educatie de tip „a
doua sansa” (%)– 85%; Rezultatele A6 vor contribui la indeplinirea Obiectivului specific nr.2: 6.1:-210 inscrieri ADS; 6.2:- 1 test de
evaluare initiala; -210 persoane care au parasit timpuri scoala/nu au absolvit invatamantul obligatoriu evaluate; - aprox. 15 grupe ADS
constituite; 6.3: -aprox. 15 cadre didactice identificate; 6.4 -1 plan scolarizare realizat; -min. 1 autorizatie ADS; 6.5: -1 set de materiale
suport elaborat, tiparit si distribuit; 6.6: -210 persoane care au parasit timpuri scoala/nu au absolvit invatamantul obligatoriu participante la
programul ADS; 6.7: -minim 2 evaluari ADS curenta si finala; -min. 178 absolventi ADS. Indicatori de output si result: - Numar de
participanti la programe de educatie de tip „a doua sansa” –210 persoane; „ Ponderea absolventilor de programe de educatie de tip „a
doua sansa” (%)– 85%; Rezultatele A7 vor contribui la indeplinirea Obiectivului specific nr.3: 7.1:-1 metodologie privind informarea si
consilierea-componenta preventiva; 7.2:-660 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii beneficiari de servicii de informare si consiliere; 660 fise de consiliere elevi; 7.3 -200 de parinti/tutori de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii beneficiari de servicii de informare si
consiliere; -200 fise consiliere parinti elevi; 7.4: 1 raport evaluare servicii informare si consiliere; Indicatori de output si rezultat: - Numar
de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – masuri preventive de parasire timpurie a scolii: 860; Numar de persoane care au
beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile - masuri preventive de parasire timpurie a scolii-610; Rezultatele A8 vor contribui
la indeplinirea Obiectivului specific nr.4: 8.1: -1 metodologie de lucru activitati non-formale si informale; 8.2: -1 metodologie selectie
participanti tabara; -min. 48 elevi identificati si selectati; 8.3: -1 calandar organizare tabara; -3 grupe participanti constituite; -48 elevi cu
risc de parasire timpurie a scolii participanti la Tabara Vacanta 2015. 8.4:- 1 calendar workshopuri; 8.5:-66 de workshopuri derulate in 33
de comunitati; -660 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii participanti la workshopuri. Indicatori: Numar de persoane care au beneficiat
de consiliere/orientare si au continuat studiile - masuri preventive de parasire timpurie a scolii-610
Activităţi finanţate

Activitati transversale: A1.Managementul proiectului. A1.1.Stabilirea detaliata a strategiei si procedurior de lucru si a modalitatii de
coordonare intre parteneri. A1.2.Implementarea A2. Achizitii publice A.2.1 Pregatirea si intocmirea dosarelor de achizitii. A2.2
Implementarea si coordonarea procedurilor de achizitii publiceA3.Informarea si pubicitatea proiectului A3.1.Realizarea unei strategii de
promovare si publicitate; A3.2.Organizarea si derularea conferintei de lansare oficiala a proiectului; A3.3.Elaborarea, multiplicarea si
distribuirea unui set de materiale publicitare si de informare, inclusiv communicate de presa; A3.4.Dezvoltarea si adaptarea paginii web a
proiectului; A3.5.Identificarea principalelor rezultate obtinute si diseminarea lor in randul actorilor relevanti. A3.6. Organizarea si derularea
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conferintei de incheiere oficiala a proiectului; A4. Organizarea campaniei de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si
reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii; A4.1 Elaborarea strategiei de campanie si realizarea materialelor de campanie; A4.2
Identificarea comunitatilor cu grad ridicat al fenomenului de parasire timpurie a scolii/abandon scolar; A4.3 Dezvoltarea de grupuri de
actiune locala si crearea unor Centre Locale de informare; A.4.4 Identificarea si recrutarea grupului tinta al proiectului; A.4.5. Derularea
campaniei informare si constientizare in Centrele Locale; A4.6 Organizarea si sustinerea a 10 workshopuri pentru 200 de tutori/parinti de
elevi cu risc de parasire timpurie a scolii; A 4.7 Evaluarea impactului workshopurilor asupra grupul tinta. A5. Dezvoltarea si furnizarea
serviciilor de orientare si consiliere in vederea corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii/abandon scolar. A5.1 Realizarea
metodologiei si stabilirea procedurilor de lucru privind furnizarea serviciilor de orientare si consiliere in vederea corectarii fenomenului de
parasire timpurie a scolii/abandon scolar; A5.2 Evaluarea nevoilor de consiliere si realizarea screening-ului initial; A5.3 Furnizarea
serviciilor de orientare si consiliere pentru 110 persoane care au parasit de timpuriu scoala si 100 persoane are nu au absolvit
invatamantul obligatoriu, din punctul de vedere al motivatiei, in vederea participarii la ADS; A5.4 Furnizarea serviciilor de orientare si
consiliere pentru 110 persoane care au parasit de timpuriu scoala si 100 persoane are nu au absolvit invatamantul obligatoriu, in vederea
prevenirii abandonului ADS; A5.5 Monitorizarea activitatii si evaluarea impactului serviciilor de orientare si consiliere asupra grupului tinta.
A6. Dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor speciale in scopul facilitarii integrarii sociale a
populatiei in educatia de tip “a doua sansa” (ADS). A.6.1. Inscrierea grupului tinta la programul “A doua sansa” (ADS); A6.2 Evaluarea
initiala a participantilor, constituirea grupelor si stabilirea necesarului de cadre didiactice pentru ADS; A6.3 Identificarea si selectarea
cadrelor didactice responsabile cu predarea disciplinelor pentru clasele ADS; A6.4 Crearea planului de scolarizare si autorizarea
programului ADS; A6.5. Realizarea si distribuirea materialelor suport ADS; A6.6 Derularea programului ADS considerand particularitatile
si nevoile de formare in procesul educative; A6.7. Evaluarea curenta si finala a programului ADS. A7. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor
de informare si consiliere in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii (pentru persoanele cu risc de parasire timpurie a
scolii si pentru familiile acestora); A7.1 Realizarea metodologiei privind informarea si consilierea in vederea prevenirii fenomenului de
parasire timpurie a scolii si stabilirea procedurilor de lucru; A7.2 Furnizarea serviciilor de informare si consiliere pentru 660 elevi cu risc de
parasire a scolii; A7.3. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere pentru 200 parinti/tutori de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii;
A7.4 Evaluarea impactului serviciilor de orientare si consiliere asupra grupului tinta. A8. Sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si
informale pentru cei cu risc de parasire timpurii a scolii. A8.1 Realizarea metodologiei de lucru privind dezvoltarea invatarii non-formale si
informale pentru cei cu risc de parasire timpurii a scolii; A8.2 Identificarea, selectarea si inscrierea participantilor la Tabara Vacanta 2015;
A8.3 Participarea a 48 de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii la Tabara Vacanta 2015; A.8.4 Organizarea administrativa a
workshopurilor si stabilirea calendarului; A8.5 Sustinerea a 66 de workshopuri in 33 comunitati cu risc de parasire a scolii pentru 660 elevi
cu risc de parasire timpurie a scolii.
Cod SMIS: 16.4.2.024 ROBG-178
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:
Dată finalizare:

New skills for job quality
94077/31.07.2017 / 31 IUL 2017
23 AUG 2017
22 AUG 2019

Valoarea totală proiect:

704,326.47

EURO

Valoare eligibilă proiect:

704,326.47

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

192,057.59

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

EURO
Uniunea Europeana
4.34 LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Implementarea uni program integrat de măsuri active pentru a dezvolta noi competenţe care să conducă la creşterea mobilităţii
transfrontaliere şi a incluziunii pe piaţa forţei de muncă, în ceea ce priveşte lucrătorii şi întreprinzătorii. Realizarea unui program integrat
de măsuri pentru facilitarea incluziunii la frontieră a regiunii Vidin-Dolj, pentru a sprijini mobilitatea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de
muncă în regiunea de mai sus pentru a dezvolta o piaţă a muncii. Vor fi implementate 6 programe educaţionale, activităţi de consiliere
individuală şi de grup în carieră, la care sa participate 416 persoane inactive în vârstă de 16-64 ani, din care 200 tineri şi 100 femei care
fac parte din grupul ţintă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: -dezvoltarea de programe speciale prin consilierea individuale de
carieră; - Dezvoltarea şi implementarea a 64 de cursuri în Vidin -Dolj, care vor conduce la dezvoltarea capitalului uman în zonă, vor spori
competitivitatea prin corelarea educaţiei şi instruirii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, certificarea a 416 de persoane prin absolvirea
cursului; -infiintarea Incubatorului mobil de afaceri sociale transfrontalier,pentru a veni in sprijinul dezvoltarii afacerilor sociale , într-o
activitate de pornire pe ambele maluri ale Dunării. - Asigurăm găzduirea a 10 întreprinderi sociale cu sediul în Vidin-Dolj in cadrul
Incubatorului social, asiguram consultanta si dezvoltarea de afaceri sociale; -asiguram dezvoltarea de competente in Antreprenoriat
Social pentru un numar de 42 de persoane din regiunea Dolj-Vidin -Elaborarea unui studiu pentru identificarea principalelor sectoare
economice care să permită mobilitatea forţei de muncă; -realizarea unui site web integrat transfrontalier care va informa mai mult de
5.000 de persoane din Vidin-Dolj despre locurile de muncă disponibile în cele două zone.
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Rezultate

-416 de persoane inactive din care 200 de tineri şi 100 de femei vor participa la 6 programe de formare = 64 de cursuri din care 16 / limbi
străine, --85% persoane certificate cu competenţe noi, adică 355 de persoane -implementarea unui incubator de afaceri sociale in care
beneficiaza de cosultanta 10 intreprinderi sociale - 42 de persoane vor beneficia de curs de antreprenor social -orgaizarea a doua targuri
de locuri de munca cu participarea a cel putin 200 persoane inactive -un Site web cu oportunităţi de angajare, informând 5000 de
persoane asupra oportunitatilor din regiune Dolj Vidin
Activităţi finanţate

Management de proiect; Informare şi publicitate; Elaborarea unui studiu comun legat de mobilitatea transfrontalieră pentru a identifica
ramurile -cheie care pot activa mobilitatea forţei de muncă; Dezvoltarea unor informaţii şi consiliere pentru navetiştii transfrontaliere şi a
potenţialilor angajatori, prin crearea şi dezvoltarea de baze de date comune în circulaţie a mobilităţii forţei de muncă; Furnizarea de
informaţii complete şi oficiale cu privire la aspectele de securitate socială , ocuparea forţei de muncă şi fiscale , atât în regiunile de
frontieră din România şi Bulgaria; Creşterea gradului de conştientizare cu privire la oportunităţile de angajare în zona de cooperare
transfrontalieră în întreaga consiliere profesională şi mediere cu privire la serviciile de pe piaţa muncii;
Cod SMIS: 105424
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:
Dată finalizare:

Antreprenoriat urban: de la start-up la afacere sustenabila
35/01.03.2018 / 03 IAN 2018
04 IAN 2018
31 DEC 2020

Valoarea totală proiect:

12,201,450.33

LEI

Valoare eligibilă proiect:

12,201,450.33

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

2,087,338.13

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

2,087,338.13

LEI

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

LEI
Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

Romania Start-UP Plus
CONTRACT-CADRU NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud-Vest Oltenia prin stimularea ocuparii pe cont
propriu si sprijinirea initiativei antreprenoriale in randul a 375 de persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in
mediul urban. Ob.S.1: Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea numarului de persoane informate si constientizate prin dezvoltarea
si implementarea unei campanii de încurajare a antreprenoriatului si elaborarea unor studii pentru informarea privind oportunităţile
existente în cele 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia. Ob.S.2: Cresterea nivelului de educatie/formare antreprenoriala si dezvoltarea
abilităţilor pentru începerea unei activităţi independente pentru 375 de persoane fizice din regiunea Sud-Vest Oltenia care intentioneaza
sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban. Ob.S.3. Creşterea capacităţii individuale de ocupare pe cont propriu si consolidarea
potenţialului antreprenorial a 45 de persoane din regiunea Sud-Vest Oltenia prin servicii personalizate de consiliere, consultanta in afaceri
si mentorat. Ob.S.4. Cresterea numarului de intreprinderi nou infiintate precum si a locurilor de munca nou create prin dezvoltarea,
implementarea si monitorizarea unei scheme de finantare start-up adresata celor 45 de persoane selectate sa infiinteze o afacere.Ob.S.5
Dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a celor 45 de intreprinderi infiintate si finantare in cadrul proiectului.
Rezultate

Rezultat Sub-activitate 1.1: 500 persoane din regiunea Sud-Vest Oltenia participante la o campanie de informare si constientizare privind
incurajarea antreprenoriatului si oportunitatile de deschidere de noi afaceri in regiunea vizata. Rezultatul propus va contribui la
îndeplinirea Ob specific nr.1 si a indicatorului de realizare imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si
inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta. Rezultate imediate asociatie sub-activitatii: -1 campanie de
informare si constientizare organizata si derulata;- 1 „Caravana a antreprenoriatului urban” ce va vizita fiecare judet din regiunea SVO; -5
seminarii de incurajare a antreprenoriatului desfasurate in cadrul caravanei in care se vor prezenta masurile non agricole active in
urmatoarea perioada, oportunitatile de infiintare si de dezvoltare a unei afaceri, obstacolele intalnite si modalitatile optime de depasire a
lor, idei de afaceri, calitatile necesare unui antreprenor, instrumentele bancare ce vin in sprijinul asigurarii cofinantarii, etc; -500 de
materiale de informare si promovare realizate si distribuite. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul ţintă aduse de obţinerea acestui
rezultat vor fi: - persoanele participate la campanie vor fi informate si constientizate in vederea promovarii avantajelor initierii unei afaceri,
dezvoltand astfel o atitudine pozitiva, flexibila si deschisa fata de cultura antreprenoriala si posibilitatea initierii de afaceri; - încurajarea
tuturor persoanelor cu iniţiativă antreprenorială să propună idei de afaceri pe care doresc să le dezvolte într-un orizont de timp apropiat.
Rezultat Sub-activitate 1.2: 375 de persoane fizice din regiunea SVO care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul
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urban recrutate si inregistrate in grupul tinta al proiectului prin:- actiuni de informare si promovare a proiectului (conferinta de lansare a
proiectului, distribuirea materialelor de informare si publicitate, siteul proiectului); -organizarea si derularea unei campanii regionale de
informare, constientizare si incurajare a antreprenoriatului (in cadrul seminariilor intraregionale din „Caravana antreprenoriatului urban”
se va prezenta inclusiv metodologia de selectare a grupului tinta, se vor distribui broşuri ce au ca tematica antreprenoriatul si
oportunitatile de finantare, se vor contacta si stabili 5 intalniri cu potentialii beneficiari ai proiectului din fiecare oras prezentarea
documentatiei pentru inscrierea la activitatile proiectului. 3) contactarea persoanelor intersate din bazele de date ale S si P. Rezultatul
propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.1 si a indicatorului de realizare imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din
care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta. Rezultate imediate asociatie sub-activitatii: 1 metodologie de GT; -5 intalniri organizate. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru GT: - persoanele participate la campanie vor fi
informate si constientizate in vederea promovarii avantajelor initierii unei afaceri, dezvoltand astfel o atitudine pozitiva, flexibila si deschisa
fata de cultura antreprenoriala si posibilitatea initierii de afaceri; - încurajarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială să propună idei de
afaceri pe care doresc să le dezvolte într-un orizont de timp apropiat.
Rezultat Sub-activitate 2.1: 5 Scoli antreprenoriale locale dezvoltate si functionale in fiecare judet din regiunea Sud Vest Oltenia.
Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.2 si a indicatorului de realizare imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de
sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta. Îmbunătăţirile/beneficiile reale
pentru GT: -dezvoltarea perspectivelor de carieră şi dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru stimularea ocuparii pe cont propriu prin
servicii de consiliere si informare privind auto-ocuparea;- dezvoltarea competentelor antreprenoriale si a abilitatilor manageriale prin
furnizarea unui program integrat de formare antreprenoriala concretizat in sesiuni de initiere in domeniul Competente Antreprenoriale,
completate de ateliere si seri cu tematica antreprenoriala; Rezultat Sub-activitate 2.2: 375 de persoane care intentioneaza sa-si infiinteze o afacere informate, consiliate si orientate in cariera
pentru stimularea ocuparii acestora pe cont propriu prin dezvoltarea unui program integrat de consiliere profesională (evaluare, informare,
suport, dezvoltare personala), care să vizeze atât dezvoltarea perspectivelor de carieră cât şi dezvoltarea abilităţilor profesionale vizand
stimularea ocuparii pe cont propriu prin infiintarea de noi afaceri. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.2 si a
indicatorului de realizare imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care
desfasoara o activitate independenta. Rezultate imediate asociatie sub-activitatii: -1 metodologie de informare si consiliere; - 375 de
sesiuni de consiliere individuala;- 750 h consiliere individuala; -38 de sesiuni de consiliere de grup; -76h consiliere de grup; -375 ghiduri
de consiliere antreprenoriala, asistenţă şi sprijin cu privire la iniţierea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu distribuite.
Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru GT- familiarizarea grupului tinta cu termenii specifici auto-ocuparii, cu necesitatea , avantajele si
implicatiile unui astfel de demers;:- dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenorial-manageriale necesare pentru materializarea
propriilor idei de afaceri conform celor mai bune practici existente la nivel european;-creşterea capacităţii de integrare a indivizilor pe piaţa
muncii, inclusiv a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, prin sprijinirea dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor necesare autoocuparii.
Rezultat Sub-activitate 2.3: 375 de persoane care intentioneaza sa-si infiinteze o afacere beneficiare a unui program integrat de formare
antreprenoriala dezvoltat in cadrul Scolilor antreprenoriale locale (curs Competente Antreprenoriale, 9 ateliere/seri/sesiuni de instruire cu
tematica antrepenoriala). Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.2 si a indicatorului de realizare imediata 4S11
Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta.
Rezultate imediate asociate sub-activitatii:- 15 grupe de participanti la cursul de Competente Antreprenoriale; -45 de evenimente cu
tematica antreprenoriala;- 375 de planuri de afaceri elaborate de participanţi în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;- 375 de
certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscute de ANC. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru GT: In urma
programului integrat de formare antreprenoriala participantii :-vor dobândi cunostinte si abilitati specifice domeniului antreprenorial ; -vor
dobândi cunoştinţele necesare iniţierii şi dezvoltării unui plan de afaceri;-vor fi capabil să identifice sursele de finanţare existente şi
oportunităţile de afaceri;-vor elabora un plan de afaceri fezabil; -vor întelege dimensiunea economică, socială şi ecologică a conceptului
de dezvoltare durabilă;-vor manifesta o atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător şi faţă de resursele naturale;-vor cunoaşte
termenii de management şi marketing;-vor putea sa enumere cei 4P ai mixului de marketing;- vor fi capabil sa definească conceptele de
marketing ecologic şi responsabilitate socială.
Rezultat Sub-activitate 2.4:-45 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă si de alte persoane intersate sa isi
infiintezeze o afacere (max 10% din totalul planurilor castigatoare) – aprobate in urma organizarii unor concursuri de selectie si evaluare
desfasurate in 5 judete din regiunea SV Oltenia. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.2 si a indicatorului de
realizare imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o
activitate independenta. Rezultate imediate asociate sub-activitatii:-1 metodologie de participare la concursuri si selectie planuri de
afaceri; -5 concursuri de planuri de afaceri; -5 planuri de afaceri selectate ca rezerve; -5 evenimente organizate pentru anuntarea
castigatorilor si prezentarea planurilor de afaceri aprobate. . Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru GT se reflecta in dobândirea de
cunostinte si abilitati specifice domeniului antreprenorial concretizate in dobândirea cunoştinţelor necesare iniţierii şi dezvoltării unui plan
de afaceri fezabil;-dobandirea capacitatii de a identifica sursele de finanţare existente şi oportunităţile de afaceri.
Rezultat Sub-activitate 2.5: 45 de persoane castigatoare ale concursurilor de planuri de afaceri participante la stagii de practică
organizate în cadrul unor întreprinderi existente, funcţionale, a căror activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea
aferentă planurilor de afaceri selectate. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.2 si a indicatorului de realizare
imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate
independenta. Rezultate imediate asociate sub-activitatii: 45 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele
ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru GT:
Experienţa acumulată de-a lungul stagiului este foarte importantă si ofera nenumărate avantaje stagiarilor prin: interacţiunea cu
profesionişti în domeniu, sesiuni de formare teoretică şi practică, lucrul în cadrul unor echipe competitive, precum şi orientarea către
rezultate, perfectionarea in domeniul de activitate ales, dezvoltarea abilitatilor de munca in echipa, dar si de leadership, insusirea
responsabilitatii pentru task-urile date, punerea in practica a notiunilor teoretice invatate in cadrul programului de formare antreprenoriala.
Rezultat Sub-activitate 3.1: 45 de persoane, selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri, beneficiare ale serviciilor
personalizate de consiliere/consultanta/mentorat si a unor programe de training in cadrul Centrului Regional de Consiliere Business.
Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.3 si a indictaorilor: 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care:
someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta si 4S10 IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după
terminarea sprijinului. Rezultate imediate asociate sub-activitatii: -1Centru Regional de Consiliere Business creat si functional;- min. 45 de
sedinte de asistenta si consultanta in afaceri furnizate in cadrul centrului; -4 programe de training in Finante si Management Financiar,
Managementul riscurilor afacerii, Managementul timpului si tehnici de crestere a eficientei, Notiuni de contabilitate primara derulate; -2
seminarii de bune practici „De la start-up la afacere profitabila si „Mentorat şi antreprenoriat responsabil” organizate.
Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul tinta constau in:- completarea cunostintelor teoretice si practice ale celor 45 de viitori
antreprenori, îmbunătăţirea abilităţilor manageriale ale acestora, a competitivităţii şi a accesului la pieţe, la informaţie şi la surse; imbunatatirea celor 45 de planuri de afaceri castigatoare, prin corelarea acestora cu realitatea, in concordanta cu situatia economica din
zona; -pregatirea celor 45 de persoane pentru a demara activitati economice pe cont propriu putand contribuii la dezvoltarea economica
durabila a regiunii SVO.
Rezultat Sub-activitate 3.2: 45 de intreprinderi nou infiintate si functionale. Se va realiza prin acordarea de suport celor celor 45 de
persoane selectate, in vederea demararii si implementarii procedurilor pentru inregistrarea la O.R.C; Rezultatul propus va contribui la
îndeplinirea Ob specific nr.4 si a indicatorului prestabilit de rezultat 4S10 IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului)
si la indicatorul 4S9 Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de şomeri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni după
terminarea sprijinului. Rezultate imediate asociate sub-activitatii:- 45 de contracte de subventii pentru cele 45 de idei de afaceri selectate;
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-90 locuri de munca nou-create. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul tinta: proiectul va răspunde presiunilor crescute de
competitivitate ale unui mediu economic regional în schimbare, prin crearea si functionarea a 45 de întreprinderi care sa pătrundă în
sectoare şi domenii inovatoare şi emergente de activitate. De asemenea va contribui la crearea a 90 de locuri de muncă ce vor asigura
veniturile pentru gospodariile angajaţilor (care îşi vor îmbunătăţi astfel nivelul de trai), vor contribui la dezvoltarea economică locală si
regionala (prin creşterea consumului).
Rezultat Sub-activitate 3.3: 45 de afaceri finantate monitorizate in vederea functionarii si dezvoltarii. Se va realiza prin implementarea
unui program de monitorizare de catre administratorul schemei de antreprenoriat. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob
specific nr.4 si a indicatorului prestabilit de rezultat 4S10 IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului) si la indicatorul
4S9 Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de şomeri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea
sprijinului. Rezultate imediate asociate sub-activitatii: -1 metodologie de monitorizare; - 12 intalniri lunare ale mentorilor si celor 45 de
antreprenori, pentru monitorizarea si evaluarea implementarii planurilor de afaceri;-minim 45 de vizite realizate luni de mentori si
coordonatorul activitati mentorat la sediul/punctele de lucru ale intreprinderilor; -12 rapoarte de monitorizare lunara a implementarii
planurilor de afaceri de catre cei 45 de beneficiari de ajutor de minimis; -45 fise feed-back pentru vizitele in teren realizate de mentori si
de coordonatorul activitati mentorat. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul tinta: asigurarea bunului mers al intreprinderilor din
momentul obţinerii tuturor documentelor care atestă înfiinţarea şi începerea funcţionării întreprinderilor, atingerea obiectivelor, rezultatelor
prevazute in planurile de afaceri, mentinerea locurilor de munca create.
Rezultat Sub-activitate 3.4: -45 de ajutoare de minimis acordate pentru înfiinţarea de intreprinderi. Se va realiza prin decontarea de către
administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării celor 45 de planuri de afaceri selectate în cadrul proiectului,
in conformitate cu prevderile contractului de subventie incheiat intre Solicitant si intreprinderile create. Rezultatul propus va contribui la
îndeplinirea Ob specific nr.4 si a indicatorului prestabilit de rezultat 4S10 IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului)
si la indicatorul 4S9 Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de şomeri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni după
terminarea sprijinului. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul tinta: proiectul va răspunde presiunilor crescute de competitivitate ale
unui mediu economic regional în schimbare, prin crearea si functionarea a 45 de întreprinderi care sa pătrundă în sectoare şi domenii
inovatoare şi emergente de activitate. De asemenea va contribui la crearea a 90 de locuri de muncă ce vor asigura veniturile pentru
gospodariile angajaţilor (care îşi vor îmbunătăţi astfel nivelul de trai), vor contribui la dezvoltarea economică locală si regionala (prin
creşterea consumului).
Rezultat Sub-activitate 4.1: 45 de afaceri finantate, dezvoltate si sustenabile. Rezultatul va fi atins prin implementarea unui program de
monitorizare axat pe asigurarea bunului mers al intreprinderilor, sprijinirea exploatarii si dezvoltarii acestora prin identificarea de abordari
strategice de imbunatatire a randamentului afacerilor si de consolidare a capacităţii întreprinderilor de a funcţiona într-un mod sustenabil.
Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.4 si a indicatorului prestabilit de rezultat 4S10 IMM-uri create şi funcţionale la
6 luni după terminarea sprijinului) si la indicatorul 4S9 Locuri de muncă create şi existente urmare a sprijinului primit de şomeri&inactivi/
persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului. Rezultate imediate asociate sub-activitatii: -1 metodologie de monitorizare; -1
document microstrategie/plan de actiune dezvoltare intreprindere inclusiv pentru perioada de sustenabilitate de 12 luni de la finalizarea
implementarii proiectului;- fise feed-back pentru vizitele in teren realizate de mentori si de coordonatorul activitati mentorat;- fise evaluare
lunara a implementarii strategiei de dezvoltare;- fise evaluare intermediara privind oportunitatea pastrarii/schimbarii strategiei;- raport final
privind statusul intreprinderilor in urma implementarii strategiilor de dezvoltare. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul tinta:
strategiile de dezvoltare vor include in orizontul de timp si perioada de sustenabilitate a intreprinderilor de 12 luni dupa finalizarea
implementarii proiectului si vor avea in vedere cel putin respectarea conditiei minime de pastrare a locurilor de munca create si
functionalitatea intreprinderilor create.
Rezultat Sub-activitate 5.1 -min 375 de persoane informate privind oportunitătile de dezvoltare antreprenorială în sectoarele economice
din regiunea Sud-Vest Oltenia. Rezultatul va fi atins prin elaborarea unei analize si diseminarea rezultatelor acesteia prin desfasurarea de
evenimente in cele 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.1 si a indicatorului
de realizare imediata 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o
activitate independenta. Rezultate imediate asociatie sub-activitatii:-1 analiza elaborata; -5 evenimente de diseminare a rezultatelor
analizei. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru grupul tinta se concretizeaza in promovarea culturii antreprenoriale in regiunea Sud-Vest
Oltenia si crearea unei atitudini pozitive, flexibile si deschise fata de cultura antreprenoriala si posibilitatea initierii de afaceri in randul
grupului tinta; cresterea nivelului de informare a grupului tinta, viitorii intreprinzatorii, cu privire la sectoarele economice cu tendinta de
dezvoltare in care isi pot infiinta si dezvolta afaceri noi si sa-si atinga scopurile personale.
Rezultat Sub-activitate 5.2-min 375 de persoane informate privind oportunitătile de dezvoltare antreprenorială în randul femeilor si
grupurilor vulnerabile. Rezultatul va fi atins prin elaborarea unui studiu de caz privind antreprenoriatul in randul femeilor si grupurilor
vulnerabile intitulat "Ocuparea pe cont propriu- raspuns la problemele grupurilor vulnerabile" si diseminarea rezultatelor in cele 5 judete
din regiunea Sud-Vest Oltenia. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.1 si a indicatorului de realizare imediata 4S11
Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri si inactivi/angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta.
Rezultate imediate asociatie sub-activitatii: :-1 studiu elaborat; -5 evenimente de diseminare a rezultatelor studiului. Prin atingerea
rezultatului vom contribui la crearea unei atitudini pozitive, flexibile si deschise fata de cultura antreprenoriala si posibilitatea initierii de
afaceri, cresterea sanselor de ocupare in randul femeilor si grupurilor vulnerabile, la dezvoltarea spiritului antreprenorial si la crearea, in
regiunea Sud-Vest Oltenia, a unui cadru favorabil dezvoltarii afacerilor de succes.
Rezultat Sub-activitate 5.3 -1 Retea a antreprenorilor regionali creata in cadrul proiectului, mecanism de sustinere si promovare a celor 45
de intreprinderi create in cadrul proiectului, mecanism ce va functiona atat pe perioada implementarii proiectului, cat si dupa finalizarea
acestuia, pentru o perioada de inca 12 luni. Rezultatul propus va contribui la îndeplinirea Ob specific nr.5 si a indicatorului prestabilit de
rezultat 4S10 IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului) si la indicatorul 4S9 Locuri de muncă create şi existente
urmare a sprijinului primit de şomeri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului. Rezultate imediate asociate subactivitatii: -1 metodologie de functionare a retelei regionale; -18 mese rotunde organizate; minim 3 parteneriate create cu instituţii, agenţii,
organizaţii, patronate, IMM uri etc. pentru transferul rezultatelor proiectului catre alte grupuri tinta. Îmbunătăţirile/beneficiile reale pentru
grupul tinta: -crearea unui mecanism ce va sustine functionarea si dezvoltarea firmelor nou create, astfel încât aceastea să poată ajunge
la un nivel de stabilitate şi autonomie cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial şi de a supravieţui pe termen lung; diseminarea bunelor practici in domeniul antreprenorial ce va avea ca scop dezvoltarea durabila a judetelor situate in regiunea Sud-Vest
Oltenia.
Activităţi finanţate

ACTIVITATEA 1. Dezvoltarea şi desfasurarea unei campanii de informare şi conştientizare în vederea încurajării antreprenoriatului în cele
5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia
Sub-activitatea 1.1. Caravana de informare privind oportunitatile proiectului si incurajarea antreprenoriatului in regiunea Sud-Vest Oltenia
Sub-activitatea 1.2. Selectarea, coordonarea si comunicarea cu grupul ţintă ce va participa la activitatile proiectului
ACTIVITATEA 2 Realizarea de actiuni de formare profesionala în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale a 375
de persoane din cele 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia
Sub-activitatea 2.1. Dezvoltarea si functionarea unui model intraregional de Scoala Antreprenoriala
Sub-activitatea 2.2. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere pentru stimularea ocuparii pe cont propriu pentru 375 de persoane din
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grupul tinta al proiectului în cadrul Scolii antreprenoriale
Sub-activitatea 2.3. Organizarea si derularea programului de formare
antreprenorială pentru 375 de persoane din grupul tinta al proiectului
Sub-activitatea 2.4. Organizarea si derularea concursurilor de planuri de afaceri si selectarea planurilor ce vor fi finanţate în cadrul
proiectului
Sub-activitatea 2.5. Organizarea, desfasurarea si monitorizarea stagiilor de practică pentru castigatorii concursurilor de planuri de afaceri
ACTIVITATEA 3 Sprijin pentru implementarea celor 45 de planuri de afaceri finanţate din fonduri FSE
Sub-activitatea 3.1 Infiintarea, functionarea si coordonarea Centrului Regional de consiliere Business pentru furnizarea serviciilor
personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru cele 45 de persoane selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri
Sub-activitatea 3.2. Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării celor 45 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de
minimis in cadrul proiectului
Sub-activitatea 3.3. Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcţionării şi dezvoltării celor 45 de afaceri
finanţate
Sub-activitatea 3.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării celor 45 de planuri
de afaceri selectate în cadrul proiectului
ACTIVITATEA 4 Implementarea unui program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate în cadrul perioadei de
sustenabilitate a acestora
Sub-activitatea 4.1. Monitorizarea activitatii celor 45 de intreprinderi infiinate si asigurarea sustenabilitatii si dezvoltarii acestora
ACTIVITATEA 5 Realizarea de actiuni pentru promovarea antreprenoriatului la nivelul regiunii Sud-Vest şi sustinerea dezvoltarii celor 45
de intreprinderi infiintate
Sub-activitatea 5.1 Elaborarea unei analize privind oportunitătile de dezvoltare antreprenorială în sectoarele economice din regiunea
Sud-Vest Oltenia si diseminarea rezultatelor in cele 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia
Sub-activitatea 5.2 Elaborarea unui studiu de caz privind antreprenoriatul in randul femeilor si grupurilor vulnerabile intitulat "Ocuparea pe
cont propriu- raspuns la problemele grupurilor vulnerabile" si diseminarea rezultatelor in cele 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia
Sub-activitatea 5.3 Infiintarea si functionarea Retelei antreprenorilor regionali
ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului
Sub-activitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei si procedurilor de lucru si a modalitatii de coordonare intre parteneri
Sub-activitatea 6.2. Implementarea procedurilor de management (decizii interne, coordonare si monitorizare activitati, obiective si
indicatori proiect)
ACTIVITATEA 7 Achizitii publice
Sub-activitatea 7.1. Pregatirea si intocmirea dosarelor de achizitii
Sub-activitatea 7.2. Implementarea si coordonarea procedurilor de achizitii publice
ACTIVITATEA 8 Informarea si publicitatea proiectului
Sub-activitatea 8.1. Crearea strategiei de promovare si publicitate, realizarea materialelor publicitare si a paginii web a proiectului
Sub-activitatea 8.2. Implementarea masurilor de informare si promovare a proiectului
Cod SMIS: Erasmus+
Titlul proiectului:

Soft skills for inclusive employment

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

16 OCT 2017

Dată finalizare:

25 OCT 2017

Valoarea totală proiect:

18,889.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

18,889.00

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:

EURO

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivele proiectului constau in: 1) dezvoltarea celor 8 competenţe cheie europene (cunoştinţe, atitudini şi abilitati), cu accent pe:competenţe interculturale, iniţiativă comunitară personală, creşterea capacităţii de angajare şi cultivarea dezvoltării personale in randul a
32 de tineri din 5 tari participante, în decurs de 9 zile de mobilitate in Craiova, prin activitati de educatie non-formala, în timp ce
interactioneaza cu grupurile dezavantajate. 2) Crearea de impact în ţările participanţilor la nivel local / regional, pentru a reduce
discriminarea si pentru a creşte gradul de conştientizare culturală încrucişată şi de acceptare, pe parcursul duratei proiectului;3) Crearea
unei reţele informale de 7 organizaţii cu capacitate organizatorică sporită şi competenţe în conştientizarea culturală, integrarea socială şi
culturală pentru tineret.
Rezultate
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Activităţi finanţate

1.
2.
3.
4.

Activitatea de pregatire a mobilitatii
Vizita de planificare in avans
Stagii de mobilitate in Craiova, Romania
Activitati de monitorizare

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului:
Informaţii înregistrare solicitare:

„Facilitarea tranzitiei de la educaţie la munca prin furnizarea de programe de invatare pentru elevii
din domeniul sanitar”
132079 / 11 SEP 2019

Valoarea totală proiect:

2,372,029.89

LEI

Valoare eligibilă proiect:

2,372,029.89

LEI

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranzitiei de la studiu la viata activa pentru 185 de elevi inmatriculati intr-o unitate de
invatamant post-liceal sanitar, din judetul Dolj, ca urmare a accesului la programe integrate de invatare la locul de munca. ObS1:
Dezvoltarea competentelor medicale practice, aptitudinilor profesionale specifice si imbunatatirea gradului de ocupare pe piata muncii
pentru 185 de elevi inmatriculati intr-o scoala post-liceala cu profil sanitar, din judetul Dolj, prin accesul la programe de invatare la locul de
munca. ObS2: Dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii si orientarea in cariera a 185 de elevi inmatriculati in
sistemul national, privat de invatamant. ObS3: Cresterea gradului de ocupare pentru 40 de elevi inmatriculati intr-o scoala post-liceala cu
profil sanitar, din judetul Dolj, prin organizarea si derularea de sesiuni de mentorat si mediere pe piata muncii, inclusiv job-cluburi
(subactivitatea 2.3) in vederea gasirii unui loc de munca in domeniul asistentei medicale generale. ObS4: Valorificarea cooperarii intre
mediul privat si unitatea de invatamant post-liceal, in vederea dezvoltarii de programe de invatare la locul de munca pentru elevii de la
specializarea Asistent medical generalist. ObS5: Identificarea nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii, in vederea corelarii activitatilor
de instruire a elevilor, in acord cu cerintele pietei muncii, prin crearea unui sistem de informare coordonata la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia. ObS6: Dezvoltarea personala si a spiritului antreprenorial ale elevilor din invatamantul post-liceal sanitar, prin participarea la
activitati suport la programele de invatare la locul de munca
Rezultate

Rezultat subactivitate 1.1: -185 de elevi ISCED 4, cu domiciliul/resedinta in regiunea Sud-Vest Oltenia, inmatriculati in cadrul unei scoli
post-liceale cu profil sanitar din judetul Dolj, identificati, selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului .
Rezultat subactivitate 1.2: Rezultate cantitative: -Materialele specifice activitatii de practica: 185 instrumente suport stagiilor de instruire
clinica, de tipul caietelor de practica/fiselor de observatie;- materiale pentru explicarea principiilor de utilizare / functionare a
instrumentelor pe care elevii le vor utiliza in activitatea de practica;- Materiale pentru evaluarea programelor de invatare: materialele
utilizate la evaluarea fiecarui modul de training, evaluarea la finalul sesiunii de training, evaluarea stagiilor de practica.
Rezultat subactivitate 1.3: -minimum 6 conventii incheiate intre organizatorul de practica (unitate de invatamant tertiar non-universitar) si
partenerii de practica (institutii/centre/cabinete/policlinici medicale) in vederea pregatirii celor 185 de elevi din grupul tinta in domeniul
asistentei medicale generale.
Rezultat subactivitate 1.4: -185 de elevi ISCED 4 din judetul Dolj, participanti la stagii de practica derulate la potentiali angajatori din
domeniul sanatatii, din regiunea Sud-Vest Oltenia.
Rezultate subactivitate 2.1. Principalele rezultate ale subactivitatii: • Intalniri periodice de lucru ale expertilor de proiect • Materiale
aferente activitatii de consiliere si orientare profesionala:- 1 set instrumente de lucru: liste prezenta, fise interactive de lucru, chestionar de
evaluare, chestionar de feedback, baterii de teste.
Rezultate subactivitate 2.2.- 185 de elevi ISCED 4 informati si consilati profesional printr-un program integrat de evaluare, informare,
consiliere, suport si dezvoltare personala, orientare, mentorat si mediere pe piata muncii
Rezultate subactivitate 2.3.- 40 de elevi ISCED 4 inmatriculati in invatamantul tertiar non-universitar, orientati in cariera si plasati la
angajatori, cu precadere din regiunea Sud-Vest Oltenia, prin participarea la programul integrat de informare, consiliere si orientare
profesionala (etapa: mentorat, consiliere, orientare si medierea cu angajatorii).
Rezultate subactivitate 3.1.- minimum 10 parteneriate incheiate intre organizatorul de practica (unitate de invatamant tertiar nonuniversitar) si institutii/centre/cabinete/policlinici medicale in vederea pregatirii viitoare a elevilor inmatriculati in scoala post-liceala
partenera, in domeniul asistentei medicale generale.
Rezultate subactivitate 3.2.: 1 retea de colaborare in domeniul ocuparii si formarii profesionale creata intre unitatea de invatamant si
sectorul privat medical din judetul Dolj.
Rezultate subactivitate 4.1.: 80 de elevi ISCED 4 inmatriculati in invatamantul tertiar non-universitar din judetul Dolj, participanti la
activitati de simulare a proceselor care au loc in firme reale ce activeaza intr-un sector al economiei cu potential competitiv SNC-sanatate,
inclusiv la dezvoltarea relatiilor acestora cu alte entitati prin infiintarea si functionarea a 2 firme de exercitiu in cadrul proiectului.
Rezultate subactivitate 4.2. -185 de elevi ISCED 4, cu domiciliul/resedinta in regiunea Sud-Vest Oltenia, inmatriculati in cadrul unei scoli
post-liceale cu profil sanitar din judetul Dolj, participanti la activitati suport pentru programele de invatare la locul de munca
Rezultate subactivitate 5.1 -1 Plan al proiectului adaptat pe parcursul perioadei de implementare; -1 Intalnire initiala de planificare la
nivelul proiectului; -Minimum 24 minute ale intalnirilor de lucru;-18 Rapoarte lunare de monitorizare, evaluare si control; -6 Rapoarte
trimestriale – indicatori; -6 Rapoarte trimestriale - grup tinta; -4 Rapoarte financiare, rezultand o planificare eficienta si o monitorizare
adecvata a proiectului;- Raporte de progres in conformitate cu cerintele Contractului de finantare si/sau prevederile instructiunilor
AMPOCU;- Proceduri de lucru elaborate la nivelul proiectului.
Rezultate subactivitate 5.2: • 18 dosare cu acte contabile, analize ale executiei bugetare la nivelul fiecarei cereri de rambursare/plata; • 4
previziuni financiare, rezultand un management financiar, cu respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare: economicitatii,
eficientiei si eficacitatii, gradul scazut al cheltuielilor neeeligibile si a buna executie bugetara. • 1 Procedura de derulare a achizitiilor; •
Dosare de achizitie pentru toate achizitiilor prevazute in cadrul proiectului. Contribuie la indeplinirea tuturor indicatorilor.
Rezultate subactivitate 6.1.: -1 Conferinta de lansare, cu min. 25 participanti; 1 Comunicat de presa curpinzand informatii privind durata
de implementare a proiectului, grupul tinta vizat, principalele activitati si rezultate anticipate. 1 plan/strategie de comunicare; 2 roll-up-uri .
1 Conferinta de final, cu min. 25 participanti;1 Comunicat de presa cuprinzand informatii privind rezultate finale obtinute ale proiectului,
continuarea activitatilor si dupa finalizarea perioadei de implementare. Comunicatul va fi publicat pe site-ul Solicitantului, diseminat pe
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retelele de socializare, afisat in locuri publice vizibile care sa conduca la o mai buna vizibilitate a rezultatelor proiectului in comunitate; 200
de pliante, 10 afise, 2 roll-up, 200 pixuri, 200 mape, 4 articole presa, un site web proiect, 1 pagina FB, etc.
Activităţi finanţate

Activitatea 1 Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca
Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Subactivitatea 1.2 Elaborarea materialelor aferente programelor de invatare la locul de munca
Subactivitatea 1.3 Elaborarea si incheierea conventiilor intre organizatorul de practica (Institutie de invatamant privat) si partenerii de
practica
Subactivitatea 1.4. Organizarea, desfasurarea, monitorizarea si evaluarea unor stagii de practica pentru 185 de elevi la potentiali
angajatori din sectorul medical public si privat local/regional
Activitatea 2 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala
Subactivitatea 2.1. Elaborarea materialelor suport necesare prestarii serviciilor de informare, consiliere si orientare in cariera si mediere
pe piata muncii
Subactivitatea 2.2 Furnizarea propriu-zisa a serviciilor de informare, consiliere si orientare in cariera pentru 185 de elevi, inclusiv prin
utilizarea de instrumente inovative pentru consilierea carierei
Subactivitatea 2.3 Organizarea si medierea de intalniri intre elevi si potentiali angajatori, inclusiv prin organizarea de job club-uri
Activitatea 3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca
Subactivitatea 3.1 Incheierea parteneriatelor/ conventiilor intre furnizoriul de educatie si formare profesionala initiala (unitate de
invatamant postliceal) si partenerii de practica (societati comerciale/structure asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, in
special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI).
Subactivitatea 3.2 Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii/sectorul privat catre reteaua unitatilor
de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor
actuale si viitoare ale pietei muncii la nivel regional /local.
Activitatea 4. Activitati de sprijin al sistemului de invatare la locul de munca
Subactivitatea 4.1 Infiintarea si functionarea a doua firme de exercitiu pentru elevi, conform metodologiei ROCT - activitate inovatoare
care faciliteaza tranzitia de la studiu la viata activa
Subactivitatea 4.2 Activitati inovative de facilitare a practicii
ACTIVITATEA 5 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea 5.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii interne, coordonare si
monitorizare activitati, obiective si indicatori proiect)
Subactivitatea 5.2. Management financiar si achizitii publice
Activitatea 6 Informarea si publicitatea proiectului
Subactivitatea 6.1. Crearea strategiei de promovare si publicitate, realizarea materialelor publicitare si a paginii web a proiectului si
implementarea masurilor de informare si promovare a proiectului
Activitatea 7 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Împrumuturi

Titlul proiectului:
Informaţii înregistrare solicitare:

Impact profesional pentru angajaţi
135900 / 27 IAN 2020

Valoarea totală proiect:

4,721,827.38

LEI

Valoare eligibilă proiect:

4,721,827.38

LEI

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii resurselor umane din regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru si Nord-Vest si
cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare profesionala continua corelate cu nevoile pietei muncii si prin
crearea unei atitudini pro-active în ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor.
ObS1: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a salariaţilor din regiunile SVO, Centru si NV cu privire la nevoia de formare
profesională continuă a angajaţilor şi a importanţei şi beneficiilor participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă.
ObS2: Dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii si orientarea profesionala a 651 de angajati .
ObS3: Cresterea nivelului de calificare si imbuntatirea competentelor si performantelor in plan profesional pentru 651 de angajati din
grupul tinta al proiectului.
ObS4: Dezvoltarea competentelor transversale si promovarea invatarii de tip „Peer training” in randul a 651 de angajati
Rezultate

Rezultat subactivitate 1.1: 500 de angajati cu resedinta/domiciliul in regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru, Nord-Vest, participanti la o
campanie de informare si constientizare privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare profesionala
continua
Rezultat subactivitate 1.2: -651 de angajati cu varste cuprinse intre 25-64 de ani, cu domiciliul/resedinta in regiunile mai putin dezvoltate
ale tarii, identificati, selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului
Rezultate subactivitate 2.1. Principalele rezultate ale subactivitatii: • Intalniri periodice de lucru ale expertilor de proiect • Materiale
aferente activitatii de consiliere si orientare profesionala:- 1 set instrumente de lucru: liste prezenta, fise interactive de lucru, chestionar de
evaluare, chestionar de feedback, baterii de teste;
Rezultat subactivitate 2.2.- 651 angajati informati si consilati profesional printr-un program integrat de evaluare, informare, suport,
dezvoltare personala, dezvoltare in cariera
Rezultate subactivitate 3.1. -651 angajati divizati in grupe de FPC/evaluare competente non-formale si informale.
Rezultat subactivitate 3.2- 439 angajati din grupul tinta participanti la un program de formare profesionala de
initiere/specializare/perfectionare. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea
Rezultat subactivitate 3.3- 182 angajati din grupul tinta participanti la un program de formare profesionala de calificare
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Rezultat subactivitate 3.4- 651 angajati din grupul tinta participanti la seminarii inovative de peer training in domeniul egalitatii de sanse si
nondiscriminari si inovarii sociale
Rezultat subactivitate 4.1.- 30 angajati care beneficiaza de evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite in contexte
informale si non-formale
Rezultate cantitative subactivitate 5.1:- 1 plan de realizare al proiectului;- 1 sedinta interna de lansare a proiectului;-1 manual de proceduri
de lucru;– 4 rapoarte de progres trimestriale in vederea monitorizarii GT, indicatori, etc.; rapoarte lunare de activitate ale membrilor
echipei de management si implementare, aprobate; 1 sedinta operationala/1-2luni, etc.
Rezultate cantitative subactivitate 5.2:-1 plan de achizitii actualizat; -1 procedura de lucru pentru intocmirea si implementarea achizitiilor
proiectului;-min 10 dosare intocmite pentru achizitiile publice ale proiectului (in conformitate cu legislatia aplicabila beneficiarilor privati); min 10 de proceduri de achizitii publice implementate; -contracte de achizitie incheiate pentru bunuri si servicii.
Rezultate cantitative subactivitate 6.1:-1 strategie de informare, publicitate si promovare a proiectului; -1 conferinta de presa pentru
lansarea proiectului si 1 conferinta pt finalizarea proiectului; -1 site web creat si actualizat constant cu stiri; -1 set de materiale publicitare
creat si distribuit: mape (min. 100 buc), pliante (min. 100 buc), pixuri inscriptionate (min.100 buc) afise (min.10 buc) lipte in locatiile de
implementare a activitatilor proiectului; 1-3 roll-upuri afisate constant la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului (conferinte,
workshopuri, campanie, etc);- autocolante pentru activele fixe achizitionate prin proiect;-2 comunicate si articole in presa;
Activităţi finanţate

Activitatea 1 - Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare pentru promovarea importanţei formării profesionale şi participării
la programele de FPC
Subactivitatea 1.1. Organizarea si derularea campaniei de informare si constientizare a angajatilor din regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru
si Nord Vest
Subactivitatea 1.2. Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Activitatea 2 - Acţiuni de informare, consiliere profesională şi tutorat pentru grupul ţintă vizat pentru încurajarea participării la programele
de FPC
Subactivitatea 2.1. Elaborarea metodologiei si materialelor suport necesare prestarii serviciilor de informare, consiliere si tutorat pentru
angajatii din grupul tinta
Subactivitatea 2.2 Furnizarea propriu-zisa a serviciilor de informare, consiliere si tutorat pentru 651 de angajati, inclusiv prin utilizarea de
instrumente inovative pentru consilierea carierei.
Activitatea 3 - Organizarea si derularea de programe de formare profesionala continua prin activitati inovative, integate si flexibile
Subactivitatea 3.1. Organizarea programelor de formare profesionala continua prin masuri integate si flexibile
Subactivitatea 3.2. Derularea, evaluarea si monitorizarea programelor de formare profesionala de initiere/specializare/perfectionare
Subactivitatea 3.3. Derularea, evaluarea si monitorizarea programelor de formare profesionala de calificare
Subactivitatea.3.4.Activitati inovative de facilitare a invatarii pe tot parcursul vietii
ACTIVITATEA 4 Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale
Subactivitatea 4.1 Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale
pentru 30 de persoane din grupul tinta al proiectului
ACTIVITATEA 5 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea 5.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii interne, coordonare si
monitorizare activitati, obiective si indicatori proiect)
Subactivitatea 5.2. Management financiar si achizitii publice
Activitatea 6 Informarea si publicitatea proiectului
Subactivitatea 6.1. Crearea strategiei de promovare si publicitate, realizarea materialelor publicitare si a paginii web a proiectului si
implementarea masurilor de informare si promovare a proiectului
Activitatea 7 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Împrumuturi

Titlul proiectului:
Informaţii înregistrare solicitare:

Competitivi pentru viitor!
135802 / 30 IAN 2020

Valoarea totală proiect:

4,780,892.62

LEI

Valoare eligibilă proiect:

4,714,046.71

LEI

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii resurselor umane din regiunea Sud-Vest Oltenia si cresterea nivelului de
calificare al angajatilor prin programe de formare profesionala continua corelate cu nevoile pietei muncii si prin crearea unei atitudini proactive în ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor.
ObS1: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a salariaţilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, cu privire la nevoia de formare
profesională continuă a angajaţilor şi a importanţei şi beneficiilor participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă
ObS2: Dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii si orientarea profesionala a 651 de angajati
ObS3:Cresterea nivelului de calificare si imbuntatirea competentelor si performantelor in plan profesional pentru 651 de angajati din GT al
proiectului
Rezultate

Rezultat subactivitate 1.1:-525 de angajati din regiunea Sud-Vest Oltenia, participanti la o campanie de informare si constientizare privind
importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua
Rezultat subactivitate 1.2: -651 de angajati cu varste cuprinse intre 25-64 de ani, cu domiciliul/resedinta in regiunile mai putin dezvoltate
ale tarii, identificati, selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului
Rezultate subactivitate 2.1. Principalele rezultate ale subactivitatii: • Intalniri periodice de lucru ale expertilor de proiect • Materiale
aferente activitatii de consiliere si orientare profesionala:- 1 set instrumente de lucru: liste prezenta, fise interactive de lucru, chestionar de
evaluare, chestionar de feedback, baterii de teste;
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Rezultat subactivitate 2.2.- 651 angajati informati si consilati profesional printr-un program integrat de evaluare, informare, suport,
dezvoltare personala, dezvoltare in cariera
Rezultat subactivitate 3.1- 325 angajati din grupul tinta participanti la 4 programe de formare profesionala de calificare.
Rezultat subactivitate 3.2- 576 angajati din grupul tinta participanti la 2 programe de formare profesionala de initiere/specializare
Rezultate cantitative subactivitate 4.1:- 1 plan de realizare al proiectului; - 1 sedinta interna de lansare a proiectului;-1 manual de
proceduri de lucru ; 4 rapoarte de progres trimestriale in vederea monitorizarii GT, indicatori, etc.; rapoarte lunare de activitate ale
membrilor echipei de management si implementare, aprobate; 1 sedinta operationala/1-2luni, etc
Rezultate cantitative subactivitate 4.2:-1 plan de achizitii actualizat; -1 procedura de lucru pentru intocmirea si implementarea achizitiilor
proiectului;-min 10 dosare intocmite pentru achizitiile publice ale proiectului (in conformitate cu legislatia aplicabila beneficiarilor privati); min 10 de proceduri de achizitii publice implementate; -contracte de achizitie incheiate pentru bunuri si servicii.
Rezultate cantitative subactivitate 5.1:-1 strategie de informare, publicitate si promovare a proiectului; -1 conferinta de presa pentru
lansarea proiectului si 1 conferinta pt finalizarea proiectului; -1 site web creat si actualizat constant cu stiri; -1 set de materiale publicitare
creat si distribuit: mape (min. 100 buc), pliante (min. 100 buc), pixuri inscriptionate (min.100 buc) afise (min.10 buc) lipte in locatiile de
implementare a activitatilor proiectului; 1-3 roll-upuri afisate constant la toate evenimentele organizate in cadrul proiectului (conferinte,
workshopuri, campanie, etc);- autocolante pentru activele fixe achizitionate prin proiect;-2 comunicate si articole in presa;
Activităţi finanţate

Activitatea 1 - Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare pentru promovarea importanţei formării profesionale şi participării
la programele de FPC
Subactivitatea 1.1. Organizarea si derularea campaniei de informare si constientizare a angajatilor din regiunea Sud-Vest Oltenia
Subactivitatea 1.2. Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Activitatea 2 - Acţiuni de informare, consiliere profesională şi tutorat pentru grupul ţintă vizat pentru încurajarea participării la programele
de FPC
Subactivitatea 2.1. Elaborarea metodologiei si materialelor suport necesare prestarii serviciilor de informare, consiliere si tutorat pentru
angajatii din grupul tinta
Subactivitatea 2.2 Furnizarea propriu-zisa a serviciilor de informare, consiliere si tutorat pentru 651 de angajati, inclusiv prin utilizarea de
instrumente inovative pentru consilierea carierei.
Activitatea 3 - Organizarea si derularea de programe de formare profesionala continua prin activitati inovative, integate si flexibile
Subactivitatea 3.1. Organizarea, derularea, evaluarea si monitorizarea programelor de FPC (calificare)
Subactivitatea 3.2. Organizarea, derularea, evaluarea si monitorizarea de programe de formare în domenii de competenţe cheie
(competente digitale si competente antreprenoriale) pentru 651 de angajati din grupul tinta al proiectului
ACTIVITATEA 4 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea 4.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii interne, coordonare si
monitorizare activitati, obiective si indicatori proiect)
Subactivitatea 4.2. Management financiar si achizitii publice
Activitatea 5 Informarea si publicitatea proiectului
Subactivitatea 5.1. Crearea strategiei de promovare si publicitate, realizarea materialelor publicitare si a paginii web a proiectului si
implementarea masurilor de informare si promovare a proiectului
Activitatea 6 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI
Asociatia are experienta in desfăşurarea unor programe şi servicii de informare, consiliere şi orientare profesionala, mediere pe piaţa
muncii, prevenirea excluziunii sociale a persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate, formarea profesionala, consultanta pentru
începerea unei activităţi independente sau pentru demararea unei afaceri, dezvoltarea şi promovarea de activităţi cultural-educaţionale,
de educaţie antreprenoriala. Asociatia este acreditata ca furnizor de servicii de informare si consiliere si servicii de mediere si a prestat
aceste servicii pentru 500 de persoane inactive/someri. Asociatia are experienta in implementarea de proiecte: a implementat, in calitate
de Partener, 1 proiect strategic POSDRU destinat prevenirii si corectarii abandonului scolar in randul a 660 de elevi in care a organizat si
derulat o ampla campanie de prevenire a abandonului scolar in regiunea SVO,inclusiv sesiuni de informare si instruire elevi cu risc de
abandon si parinti. In prezent deruleaza un proiect POCU de promovare si dezvoltare a antreprenoriatului in randul a 375 de persoane in
care furnizeaza: servicii de informare si consiliere pentru auto-ocupare, servicii de consultanta si mentorat, organizare sesiuni de instruire
pentru promovarea antreprenoriatului,-actiuni în vederea încurajării antreprenoriatului în cele 5 judete din regiunea Sud-Vest Oltenia
(campanie, studiu, analiza). Rol in proiect: organizare si derulare campanie constientizare elevi, identificare si recrutare GT, incheierea de
parteneriate public-private, crearea unei retele in dublu sens si organizarea de sesiuni de training cu elevii si parintii, activitati de stimulare
a antreprenoriatului in randul elevilor (firme exercitiu)

Membru 2
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:
Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor:
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)
NU
31489986
17
9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.
10/04/2013
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Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

NU

Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:

Municipiul Craiova, România, Str. Rasinari nr. 68, , judeţul Dolj, cod poştal -, România
0773935764 / loredanaiordache2006@yahoo.fr
http://www.consultantaoltenia.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Loredana-Magdalena Iordache
0720880468 / loredanaiordache2006@yahoo.fr

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

Banca

RO90BTRLRONC 117RONCRT02061145 Transilvania
RT0206114501
01

Sucursala

Adresa

Craiova

Bulevardul 1 Mai, nr.1,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: ,Dolj, România

Swift

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
Perioada

Număr
mediu de
salariaţi

01/01/2013 31/12/2013

0

2,598.00

01/01/2014 31/12/2014

0

3,900.00

01/01/2015 31/12/2015

0

14,750.00

01/01/2016 31/12/2016

0

13,050.00

01/01/2017 31/12/2017

0

18,280.00

01/01/2018 31/12/2018

4

105,603.00

Cifra de
afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

FINANŢĂRI
Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

108325
Acces egal la invatamant de calitate la Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru" Balcesti

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

08 IUN 2018

Dată finalizare:

07 MAI 2021

Valoarea totală proiect:
Valoare eligibilă proiect:

1,150,760.48

Valoare eligibilă beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din
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Cheltuieli
cercetare

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI
ASOCIATIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA este autorizata din anul 2013 ca furnizor de formare profesionala continua prin
oferta de cursuri de calificare, specializare si perfectionare in domeniile Inspector Resurse Umane, Formator , Agent vanzari Din anul
2019 este autorizata ca furnizor de formare profesionala – Competente antreprenoriale si ca furnizor de servicii de informare si consiliere
pe piata muncii. De asemenea, ARCO a instruit peste 350 de persoane in domeniul Inspector Resurse Umane , Formator si Agent
vanzari atat din mediul privat cat si institutii publice, regii autonome si a contribuit la elaborarea de studii de oportunitate si de actiune
strategica. Toate aceste experiente recomanda ARCO ca un bun cunoscator al problemelor specifice de formare profesionala continua.

Membru 3
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată
NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

17105796

Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

1087108

Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

0112 - Cultivarea orezului
11/01/2005

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

NU

Adresa poştală:
Telefon/Fax:

Municipiul Craiova, România, Str. Aleea Magnoliei nr. 1, BL.159E, SCARA 1, ET. 2, AP.8, judeţul
Dolj, cod poştal -, România
-/-

Adresa e-mail:
Pagina Web:
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Marian Vlad
0741252028 / VLADMARIAN10@YAHOO.COM

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

RO87BTRLRONC 8178001
RT00B8178001

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

Banca Transilvania

Craiova

Craiovita Noua , nr.C1,
Localitate Municipiul Craiova,

BTRLRONCRT
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Cod IBAN

Cont

RO87BTRLRONC 8178001
RT00B8178001

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

Banca Transilvania

Craiova

Cod postal: ,Dolj, România

BTRLRONCRT

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
Perioada

Număr
mediu de
salariaţi

01/01/2016 31/12/2016

100

01/01/2017 31/12/2017

100

01/01/2018 31/12/2018

100

01/01/2019 31/12/2019

100

Cifra de
afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET

FINANŢĂRI
Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

KA229-063896_3
Media literacy- See the world thourgh the eyes of reality

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

25 OCT 2019
01 SEP 2019

Dată finalizare:

31 AUG 2021

Valoarea totală proiect:

29,142.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:

EURO

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

KA201-000808
21 Century Earth Guardians

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

25 OCT 2019
01 SEP 2019

Dată finalizare:

31 AUG 2021

Valoarea totală proiect:
Valoare eligibilă proiect:

15,355.00

EURO
EURO
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Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:

EURO

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

KA229-059776_4
TOUROPEAN

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

25 OCT 2019
01 SEP 2019

Dată finalizare:

31 AUG 2021

Valoarea totală proiect:

25,542.00

Valoare eligibilă proiect:
Valoare eligibilă beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Rezultate
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Activităţi finanţate

Cod SMIS:

KA229-065800_2

Titlul proiectului:

Lego Mindstorms

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

25 OCT 2019
01 SEP 2019

Dată finalizare:

31 AUG 2021

Valoarea totală proiect:

28,946.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:

EURO

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

KA229-076908_3
Special education for special children

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

25 OCT 2019
01 SEP 2019

Dată finalizare:

31 AUG 2021

Valoarea totală proiect:

10,288.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:

EURO

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din
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Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Membru 4
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:

LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditată
NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

2541762

Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

741952

Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
29/12/1992

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

NU

Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:

Oraş Bălceşti, România, Str. Petrache Poenaru , Economist Dinu C Marius Cristian coordonator
/responsabil GT , judeţul Vâlcea, cod poştal 245400, România
0724075787 / 0250840492
dinugramona@gmail.com

Pagina Web:
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Director
Eliana-Mihaela Ivanescu
0723293480 / 0250840492
ivandely@yahoo.com

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

Banca

RO83TREZ24A65 RO83TREZ24A650402 TREZORERIA
0402200530X
200530X
BALCESTI

Sucursala

Adresa

BALCESTI

P POENARU , nr.null, Localitate TREZ
Oraş Bălceşti, Cod postal:
245400,Vâlcea, România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Swift

Perioada

Număr
mediu de
salariaţi

01/01/2013 31/12/2013

146

01/01/2014 31/12/2014

146

01/01/2015 31/12/2015

146

Cifra de
afaceri

Active totale

Venituri totale

Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

FINANŢĂRI
Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:
Dată finalizare:
Valoarea totală proiect:

108325
Acces egal la invatamant de calitate la liceul Tehnologic " Petrache Poenaru " Balcesti
06 SEP 2017
01 AUG 2018
01 IAN 2021
735,260.00

LEI

Valoare eligibilă proiect:

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

LEI

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiective specifice 6.2;6.3;6.4;6.6
Rezultate

Activităţi finanţate

Gradinita prietenoasa
Scoala dupa scoala
Program meditatii
Work-shopuri artistice
Atelier traditii populare
Masuri acompaniere
Educatie parentala
Consiliere educationala si orientare in cariera
Cod SMIS: KA102-047518
Titlul proiectului:

Formarea de noi competente prin mobilitati europene

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

30 AUG 2018
01 SEP 2018

Dată finalizare:

30 AUG 2019

Valoarea totală proiect:

48,070.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO
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Cheltuieli
cercetare

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:
Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

EURO
Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

O1
Cresterea calitatii si nivelului de pregatire profesionala a 8 elevi din clasa a -XI-a , domeniul Agricultura , calificarea tehnician veterinar,
care isi vor dezvolta competentele profesionale, imbogati cunostintele si forma abilitatile practice necesare mentinerii starii de sanatate a
animalelor , in urma participarii la un plasament de formare de 3 saptamani la o clinica veterinara din Paphos, Cipru
O2
Pregatirea profesionala si stimularea motivatiei de avansare in cariera IT si de obtinere a atestatului profesional a 8 elevi din clasa a-XI-a
la Profilul real,matematica-informatica .
O3
Pregatirea pentru o mai usoara integrare la locul de munca si facilitarea tranzitiei de la scoala la locul de munca a celor 16 participanti
prin dezvoltarea competentelor generale.
O4
Cresterea capacitatii de adaptare a celor 16 participanti la cerintele angajatorilor de pe piata nationala si europeana a muncii prin
formarea de abilitati de utilizare a tehnologiilor moderne si familiarizarea lor cu lucrul intr-o companie europeana
O5
Cresterea capacitatii de adaptare la alt context cultural a celor 16 participanti prin imbunatatirea competentelor lor lingvistice si de
comunicare culturala si insusirea unui comportament civic activ in societatea moderna.
Rezultate

Activităţi finanţate

Desfasurarea unui stagiu de formare in Paphos, Cipru de catre 8 elevi calificarea tehnician veterinar.
Desfasurarea unui stagiu de formare in Paphos Cipru de catre 8 elevi, specializarea informatica
Pregatirea culturala si lingvistica pentru cei 16 elevi
Cod SMIS: KA102-061556
Titlul proiectului:

Experienta europeana pentru tranzitia usoara de la scoala catre piata muncii

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

08 AUG 2019
01 SEP 2019

Dată finalizare:

30 AUG 2020

Valoarea totală proiect:

96,140.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

EURO

Valoare sprijin beneficiar:

EURO

Rambursare efectivă:

EURO

Entitate finanţatoare:
Curs de schimb:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
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Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

O1
Pregatirea mai buna pentru tranzitia de la scoala la locul de munca a 32 elevi din clasa a -X-a , prin dezvoltarea printr-un plasament de
formare european a competentelor profesionale la standarde europene , formarea abilitatilor acestora de utilizare a noilor tehnologii
moderne in domeniul calificarii necesare in angajarea pe piata muncii in ocupatiile specifice calificarii profesionale sau in continuarea
pregatirii intr-o calificare de nivel superior.
a)La sfarsitul plasamentului de formare, cei 16 elevi din clasa a-X-a care se pregatesc pentru calificarea de tehnician veterinar vor avea
noi cunostinte , competente si abilitati privind cresterea si ingrijirea animalelor domestice
b)Cei 16 elevi din clasa a -X-a , care sep regatesc pentru calificarea de tehnician mecanic intretinere si reparatii vor avea noi cunostinte
imbogatite.
O2
Sporirea sanselor de participare la piata europeana a muncii si a celor 32 participanti care isi vor dezvolta competentele cheie, aptitudinile
si comportamentele profesionale
O3
Dezvoltarea personala a celor 32 participanti si cresterea capacitatii acestora de a participa activ la viata sociala , a capacitatii lor de
adaptare la alt context cultural , imbunatatirea competentelor lingvistice , in acord cu valorile si standardele europene.
O4
Cresterea dimensiunii europene a formarii si a capacitatii scolii de a opera la nivel European si dezvoltarea competentelor privind
managementul proiectelor de mobilitate europeana a 8 cadre didactice si de conducere implicate in proiect
Rezultate

Activităţi finanţate

Desfasurarea unui stagiu de formare in Paphos Cipru de catre 16 elevi, calificarea tehnician veterinar
Desfasurarea unui stagiu de formare in Paphos Cipru de catre 16 elevi, calificarea tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
Pregatirea culturala si lingvistica pentru cei 32 elevi
Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI
2.EC. DINU C MARIUS CRISTIAN , CNP 1731104380025 TELEFON 0724075787 , IN ACEST PROIECT ESTE : Responsabil
GT/SCOALA in toate subactivitatile, 180 ore/fiecare subactivit, cu exceptia A1.7+A1.8, unde are doar cate 40 de ore si A1.2+A1.5 unde
va avea cate 392 ore,36 LE/ORA I
4 h/zi * 36 luni
COMPETENTE PROFESIONALE::EC,. MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII, DIRECTOR CONTROL RISC
,INSPECTOR RESURSE UMANE ,CONTROLOR FINANCIAR, EXPERT ACHIZITII PUBLICE ,AUDITOR INTERN ,MANAGER
FINANCIAR ,MANAGER DE PROIECT, FORMATOR DE FORMATORI,EXPERT INVATAMANT,CALIFICARI CONFORM COR ,
CERTIFICATE DE CALIFICA
1. DIR IVANESCU ELIANA MIHAELA :Coordonator din partea partenerului/SCOALA .A1.1-240 ore, A1.2-600 ore, A1.3-40 ore, A1.4-40
ore, A1.5-542 ore, A1.6-84 ore, A1.7-40 ore, A1.8-40 ore, A1.9-200 ore, A1.10-284 ore, A2.1-284 ore, A2.2-190 ore, A2.3-168 ore, A3.1140 ore, A3.2-132 ore 36 LEI/ORA 4 h/zi * 36 luni
Lceul Tehnologic Petrache Poenaru este o unitate de invatamanat cu personalitate juridica ce se situeaza in primele 3 unitati de
invatamant la nivelul judetului Valcea d.p.d.v al numarului de elevi ce frecventeaza cursurile pe diverse forme de invatamant , al structurii
organizatorice cat si al numarului de salariati angrenati in procesul de invatamant .Liceul Tehnologic Petrache Poenaru are in structura
s urmatoarele forme de invatamant :1.Invatamant prescolar ,2.Invatamant primar ,3. Invatamant gimnazial ,4. Invatamant liceal ,5.
Invatamant profesional/ scoala de arta si meserii. In cadul unitatii de invatamant exista 3 categorii de personal si anume: personal didactic
de predare , personal diodactic auxiliar,personal administrativ/tesa ce asigura o buna desfasurare a procesului instructiv /educativ.

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Document infiintare Scoala Elena Faragosd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

22/06/2020

Doc infiintare Scoala Elena Farago

22/06/2020

Bilant ARoTT 2018

22/06/2020

Bilant ARoTT 2017

22/06/2020

Bilant ARoTT 2016

22/06/2020

Act constitutiv ARoTT

Bilant_ARoTT 31.12.2018sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant_ARoTT_31.12.2017sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant_ARoTT_31.12.2016sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Act constitutiv ARoTTsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

22/06/2020

Statut ARoTT

22/06/2020

CIF ARoTT

22/06/2020

Dovada disponibilitatii denumirii ARoTT

22/06/2020

Hotarare AGA 20.09.2010 cf

22/06/2020

Hotararea AG - 25.03.2011 cf

22/06/2020

Hotararea AG - 2014

22/06/2020

Incheiere din 03.06. 2014

22/06/2020

Incheierea nr. 19 modif act constit si statut ARoTT cf

22/06/2020

Incheierea nr. 94 din 03.05.2011

22/06/2020

Incheierea nr. 191 din 19.12.2006 privind infintarea ARoTT

22/06/2020

Executie bugetara Lic Petrache Poenaru 2016

22/06/2020

Executie bugetara Lic Petrache Poenaru 2017

22/06/2020

Executie bugetara Lic Petrache Poenaru 2018

23/06/2020

Doc infiintare P2 -ARCO

23/06/2020

CV si doc insotit Coord P2 ARCO

23/06/2020

Bilant P2 ARCO 2016

23/06/2020

Bilant ARCO 2017

23/06/2020

Bilant ARCO 2018

23/06/2020

Bilant ARCO 2019

23/06/2020

Capacitate tehnica ARoTT

23/06/2020

Capacitate tehnica ARCO

23/06/2020

CV +doc justificative manager de proiect

23/06/2020

CIF Sc Elena Farago

23/06/2020

Bilant Sc Elena Farago 2016

23/06/2020

Bilant Sc Elena Farago 2017

Statut AROTTsd.pdf

CIF ARoTT cfsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Dovada disponibilitatii denumirii ARoTTsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Hotarare AGA 20.09.2010 cfsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Hotararea AG - 25.03.2011 cfsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Hotararea AG - 2014sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Incheiere din 03.06. 2014sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Incheierea nr. 19 modif act constit si statut ARoTT cfsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Incheierea nr. 94 din 03.05.2011sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Incheierea nr. 191 din 19.12.2006 privind infintarea ARoTTsd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Executie bugetara Liceul Petrache Poenaru Balcesti (sd) - 2016.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Executie bugetara Liceul Petrache Poenaru Balcesti (sd) - 2017.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Executie bugetara Liceul Petrache Poenaru Balcesti (SD) - 2018.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Documente de infiintare ARCO sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV si doc insotit Coord P2 ARCO sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
bilant ARCO 2016 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
bilant ARCO2017sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
bilant arco 2018 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant ARCO 2019 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Capacitate tehnica ARoTT sd.pdf
33E62950528BDF03BDE0838A8A41DF078E7DDC2473558CAED2E867
FFAC2CB950
Capacitate tehnica ARCO sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV +doc justificative Manager de proiect sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Cod de identificare fiscala Sc Elena Farago sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant Elena Farago 31.12.2016 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant Sc Elena Farago 31.12.2017 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Bilant Sc Elena Farago 31.12.2018 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23/06/2020

Bilant Sc Elena Farago 2018

23/06/2020

Bilant Sc Elena Farago 2019

23/06/2020

CV +doc justif Coord Partere Sc Elena Farago

23/06/2020

Docizie de infiintare Lic Petrache Poenaru

23/06/2020

CIF Lic Petrache Poenaru

23/06/2020

Autorizatie sanitara de functionare Lic Petrache Poenaru

23/06/2020

Executie bugetara Lic Petrache Poenaru 2019

23/06/2020

Bilant ARoTT 2019

23/06/2020

Decl.angaj.ARoTT

23/06/2020

Decl.eligib.ARoTT

23/06/2020

Decl.evit.dubla fin.ARoTT

23/06/2020

DUCAE ARoTT

23/06/2020

DUCAE,F2,F4 LPP_Balcesti

23/06/2020

Analiza de nevoi pentru copii de la Sc Elena Farago si Lic Petrache
Poenaru

24/06/2020

Anexa 3 -ARoTT

24/06/2020

CV.+doc.justif Coordonator P1

24/06/2020

F 6 Nota justificativa privind valoarea adaugata a parteneriatului

24/06/2020

Bilanturi 2015-2019 Econyouth P1

24/06/2020

Autorizatii Econyouth P1

24/06/2020

Doc.statutare Econyouth P1

24/06/2020

CV + doc justif Coord P Lic Petrache Poenaru

24/06/2020

Acord parteneriat ARoTT

24/06/2020

F3 LTPPBalcesti _P4

25/06/2020

Decl.elig.TVA ARoTT

25/06/2020

DUCAE,F2,F3,F4 -Sc.Elena Farago P3

Bilant Sc Elena Farago 31.12.2019 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV + doc justificative Coord P Sc Elena Farago sd.pdf
731307ED97803EA7B0A71A9FF19D34505E1A3E6B74E7DDDA7E0D12
19954BBAD6
Decizie de infiintare Lic Petrache Poenaru sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CIF Lic Petrache Poenaru sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Autorizatie sanitara de functionare Lic Petrache Poenaru sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Executie bugetara Lic Petrache Poenaru 2019 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant ARoTT 31.12.2019 sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Decl.angaj.ARoTT semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Decl.eligib.ARoTT semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Decl.evit.dubla fin ARoTT semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
DUCAE ARoTT semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
DUCAE,F2,F4 LPPBalcesti semnate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Analiza de nevoi Sc.33 si Liceul Petrache Poenaru Balcesti sd.pdf
B8089C4C159487301BFEDCA3CF28BDDBE1E0DBB3B4C26DBDBD12
BD1EE9143C65
Anexa 3 -ARoTT semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV+doc justif Coordonator P1 semnate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
F 6 Nota justificativa privind valoarea adaugata a parteneriatului (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilanturi Partener 1 Econyouth 2015-2019 semnate.pdf
B65315C8B838B9B7F81FE919433D834746314B9FAA7642C3FD0BDE2
FC3D4FACF
Autorizatii consiliere profesionala Partener 1 Asociatia Econyouth
semnate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Doc.statutare EconyouthP1 semnate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CV + doc justif Coord P Lic Petrache Poenaru sd.pdf
4F6BF5B13825F33B97DEA887F0F481DEC7A262266E7E04FD0F7E882
5BA265F39
Acord parteneriat ARoTT semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
F3- LPPBalcesti_P4 semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Decl.eligib.TVA ARoTT semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
DUCAE, F2,F3,F4 SC.Elena Farago semnata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

34

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

Anexa 3 DUCAE Partener 1 Asociatia Econyouth sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

25/06/2020

Anexa 3 DUCAE Partener 1 Asociatia Econyouth

25/06/2020

DUCAE,F2,F3,F4-ARCO P2

DUCAE,F2,F3,F4ARCO sd.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect
Tip proiect:
Proiect major:

Proiecte FSE
NU

CCI:
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

NU

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:
Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NU

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

NU

Proiectul este generator de venit:

NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Proiectul este instrument financiar:

NU

Responsabil de proiect
Nume şi prenume : Mogosan Ana-Maria
Funcţie : Manager de proiect
Telefon : 0751182363
Fax :
Adresă e-mail : anamariamogosan@yahoo.com

Persoană de contact
Nume şi prenume : Mogosan Ana-Maria
Funcţie : Manager de proiect
Telefon : 0751182363
Fax :
Adresă e-mail : anamariamogosan@yahoo.com

Capacitate solicitant
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Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată
Calitatea entităţii în proiect
Organizaţie de tineret
Cod CAEN relevant
Capacitate administrativă
S are experienta in: implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila destinate dezvoltarii capitalului uman; - activitati de
identificare si recrutare grup tinta; - activitati de formare profesionala pentru tineri; - organizarea de evenimente tip workshop, precum si
coordonarea de campanii de informare si constientizare; - crearea de parteneriate cu mediul public si privat; - activitati specifice
managementului unui proiect. S are experienta relevanta de minim 18 luni in cel putin activitatile in care este implicat in implementarea
proiectului, experienta dobandita in implementarea a patru proiecte POSDRU/POCU. De asemenea, experienta detinuta de catre S este
atestata si de catre detinerea unor autorizatii de furnizor de servicii de formare profesionala.
Rol in proiect: Solicitantul se va implica in:- inregistrarea si monitorizarea GT; -organizarea de sesiuni de informare;- realizarea anchetei
sociale in randul copiilor din GT;- organizarea, coordonarea si monitorizarea programelor educationale (Workshopuri educationale si de
digitalizare, Program Gradinita Interactiva, Program Scoala dupa Scoala, Program de Meditatii);- organizarea si derularea de activitati
recreative cu copiii din GT (organizarea de workshopuri, ateliere, concursuri, excursii tematice); - Va acorda sprijin material celor 275 de
copii si elevi din grupul tinta;- va facilita comunicarea copiilor si cadrelor didactice, cu parintii plecati in strainatate; -se va implica in
incheierea de parteneriate, participarea la intalnirile retelei, organizarea de workshopuri tematice;- Organizarea si desfasurarea de
caravane de informare si constientizare, cu precadere in mediul rural: 6 evenimente/an * min 35 participanti/evenimen
Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 1 - ASOCIAŢIA ECONYOUTH
Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată
Calitatea entităţii în proiect
Organizaţie de tineret
Cod CAEN relevant
Capacitate administrativă
Asociatia are experienta in: implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila destinate dezvoltarii capitalului uman (elevi, persoane
inactive, someri, angajati); - furnizarea de activitati de informare, consiliere si orientare profesionala a tinerilor si adultilor; - organizarea si
derularea de evenimente de tip workshop; -organizarea de campanii de informare si constientizare, inclusiv in vederea prevenirii
abandonului scolar; -.activitati de dezvoltare personala a copiilor si de educatie parentala (workshopuri cu copii/tineri/parinti); crearea si
promovarea de parteneriate cu mediul public si privat. Rol in cadrul proiectului: P1:- va organiza si coordona intreaga subactivitate de
consiliere a prescolarilor si elevilor, va furniza sesiuni de consiliere vocationala si orientare in cariera pentru 120 de elevi din GT, va
acorda suport P3 si P4 in organizarea si sustinerea workshopurilor educationale cu prescolarii si elevii si se va implica in organizarea si
derularea de activitati recreative pentru prescolarii si elevii din GT (Workshopuri, ateliere, schimburi de experiente, program voluntariat);va sustine sesiuni de consiliere si workshopuri de educatie parentala pentru parintii copiilor din GT;- se va implica in incheierea de
parteneriate si participarea la intalnirile retelei, si la workshopurile tematice:- va realiza o campanie de informare si constientizare in mass
media, cu privire la obligatia delegarii temporare autoritatii parintesti si efectele plecarii parintilor asupra copiilor.
Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică
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Membru 2 - ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
Sursa de cofinanţare
Contribuţie privată
Calitatea entităţii în proiect
Organizaţie de tineret
Cod CAEN relevant
Capacitate administrativă
P2 are experienta in: implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila destinate dezvoltarii capitalului uman; Asociatia
implementeaza in prezent, in calitate de partener in proiecte cu fonduri nerambursabile activitati cu elevii ,profesorii, parintii, mediul de
afaceri , autoritati locale desfasurand ateliere de comunicare si comportament asertiv, consiliere, workshopuri cu mediul de afaceri,
campanii de informare si constientizare, activitati de formare profesionala pentru profesori si manageri, ateliere de bune practici in
educatie pentru personalul auxiliar al scolii in vederea imbunatatirii competentelor si implicarii acetora in procesul de educatie.
Rol in proiect: P2 se va implica in: organizarea si derularea de workshopuri de comunicare si asertivitate pentru 235 de elevi din GT; derularea de activitati recreative pentru prescolarii si elevii din GT (Workshopuri, ateliere, vizite de studiu, program voluntariat); Contribuie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational, cu sprijinul APL si al institutiilor locale prin incheierea
de parteneriate si participarea la intalnirile retelei, organizarea de workshopuri tematice; - Va participa la evenimente de informare si
constientizare.
Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 3 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
Sursa de cofinanţare
Buget local
Calitatea entităţii în proiect
Nivel ISCED 0-2
Cod CAEN relevant
Capacitate administrativă
In calitate de unitate de invatamant, detine experienta in invatamantul prescolar, primar, gimnazial si secundar, respectiv in derularea de
programe educationale pentru prescolari si elevi, asigurarea de servicii de consiliere educationala pentru copii. Rol in proiect: identificarea,
recrutarea si selectarea GT din cadrul unitatii de invatamant; -implementarea programelor educationale destinate prescolarilor si elevilor
din cadrul unitatii de invatamant (Workshopuri educationale si de digitalizare, Program Gradinita Interactiva, Program Scoala dupa Scoala,
Program de Meditatii);-furnizarea de sesiuni de consiliere educationala si psihologica in randul prescolarilor si elevilor din cadrul unitatii de
invatamant; -supravegherea prescolarilor si elevilor pe parcursul derularii activitatilor recreative si de socializare; - va monitoriza cu
stricteţe rezultatele copiilor din cadrul propriei unitati de invatamant pe parcursul participării lor la activităţile proiectului; - va asigura
consilierea educationala a parintilor/reprezentantilor copiilor din cadrul unitatii de invatamant; - va asigura comunicarea on-line parinticopii-cadre didactice; se va implica in incheierea de parteneriate si participarea la intalnirile retelei, si la workshopurile tematice

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Membru 4 - LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
Sursa de cofinanţare
Buget local
Calitatea entităţii în proiect
Nivel ISCED 1-3
Cod CAEN relevant
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Capacitate administrativă
In calitate de unitate de invatamant, detine experienta in invatamantul prescolar, primar, gimnazial si secundar, respectiv in derularea de
programe educationale pentru prescolari si elevi, asigurarea de servicii de consiliere educationala pentru copii. Rol in proiect: identificarea,
recrutarea si selectarea GT din cadrul unitatii de invatamant; -implementarea programelor educationale destinate prescolarilor si elevilor
din cadrul unitatii de invatamant (Workshopuri educationale si de digitalizare, Program Gradinita Interactiva, Program Scoala dupa Scoala,
Program de Meditatii);-furnizarea de sesiuni de consiliere educationala si psihologica in randul prescolarilor si elevilor din cadrul unitatii de
invatamant; -supravegherea prescolarilor si elevilor pe parcursul derularii activitatilor recreative si de socializare; - va monitoriza cu
stricteţe rezultatele copiilor din cadrul propriei unitati de invatamant pe parcursul participării lor la activităţile proiectului; - va asigura
consilierea educationala a parintilor/reprezentantilor copiilor din cadrul unitatii de invatamant; - va asigura comunicarea on-line parinticopii-cadre didactice; se va implica in incheierea de parteneriate si participarea la intalnirile retelei, si la workshopurile tematice

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect
ROMÂNIA
Componenta 1
Informaţii proiect
Regiunea
Judeţul
Localitatea

Centru

Se vor organiza vizite de studiu pentru elevi, la Facultatile din Municipiul Sibiu

Sibiu
Municipiul Sibiu
Informaţii proiect

Regiunea
Judeţul
Localitatea

Sud-Vest Oltenia
Dolj
Judeţul Dolj

Cererea de finantare vizeaza grupuri tinta cu domiciliul/rezidenţa în regiunile mai puţin
dezvoltate ale României: Sud-Vest Oltenia. Toate activitatile proiectului programe
educationale, sprijin psiho-educational, activitati recreative, activitati de educatie
parentala, campanie de informare si constientizare se vor implementa in Judetul Dolj, cu
precadere in Municipiul Craiova, cu exceptia vizitelor de studiu la facultati.
Informaţii proiect

Regiunea
Judeţul
Localitatea

Sud-Vest Oltenia
Vâlcea
Judeţul Vâlcea

Cererea de finantare vizeaza grupuri tinta cu domiciliul/rezidenţa în regiunile mai puţin
dezvoltate ale României: Sud-Vest Oltenia. Toate activitatile proiectului programe
educationale, sprijin psiho-educational, activitati recreative, activitati de educatie
parentala, campanie de informare si constientizare se vor implementa in Judetul Valcea,
cu precadere in Orasul Balcesti, cu exceptia vizitelor de studiu la facultati.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in stimularea participarii la educatie a 275 de prescolari si elevi, din judetele Dolj si Valcea, cu
parinti plecati la munca in strainatate, prin masuri integrate de prevenire a abandonului scolar timpuriu si de asigurare a accesului egal la
invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare nonformale si informale. Activitatile proiectului au
un impact major si de lunga durata asupra grupului tinta al proiectului intrucat vizeaza furnzarea de ajutor copiilor ramasi singuri acasa,
dar si parintilor sau persoanelor in grija carora au ramas copiii, astfel incat sa depaseasca aceasta perioada de criza, cat si implicarea
copiiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate in activitati care sa-i ajute sa traverseze mai usor perioada separarii de
parintele plecat, urmarindu-se preventia aparitiei unor comportamente de risc. Solutiile integrate prevazute in cadrul proiectului pentru
reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar
(Prioritatea de investitii 10.i) se concretizeaza in: 1) Acordarea de suport educational si non-formal si de consiliere educationala si
psihologica pentru 40 de prescolari cu parinti plecati la munca in strainatate (inclusiv persoane de etnie roma si/sau din mediul rural) prin
masuri de preventie personalizate si adecvate varstei. Astfel, se urmareste implementarea unui program de tip workshopuri educationale
si de digitalizare adresat tuturor prescolarilor din GT, a unui program de tip Gradinita interactiva pentru 20 de prescolari din GT, furnizarea
de sesiuni de consiliere educationala si psihologica (copiii din grupa mare – vor fi pregatiti psihologic si emotional pentru intrarea in ciclul
primar), implicarea tuturor prescolarilor in cadrul unui Centru de activitati recreative (participarea la ateliere, workshopuri artistice, vizite
tematice, concursuri sportive, etc). Prin programul complex destinat celor 40 de prescolari, proiectul contribuie la realizarea Obiectivului
specific 6.2. Cresterea participarii la innvatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii ,
cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural. 2) Acordarea de suport educational, non-formal, consiliere
educationala, vocationala si psihologica in randul a 235 de elevi cu parinti plecati la munca in strainatate (inclusiv persoane de etnie roma
si/sau din mediul rural) prin masuri de preventie si remediale, personalizate si adecvate varstei. Astfel, se urmareste implementarea unui
program de tip workshopuri educationale si de digitalizare adresat tuturor elevilor din GT, a unui program de tip Scoala dupa Scoala
pentru 120 elevi din GT, a unui Program de meditatii pentru 20 de elevi de liceu, furnizarea de sesiuni de consiliere educationala si
psihologica (pentru toti elevii), consiliere vocationala si orientare in cariera (pentru 120 de elevi cls.VII-VIII, liceu), implicarea elevilor in
cadrul unui Centru de activitati recreative (participarea la ateliere, workshopuri artistice, vizite de studiu, excursii tematice, schimburi de
experienta concursuri sportive, programe de voluntariat etc). Prin programul complex destinat celor 235 de elevi din GT, proiectul
contribuie la realizarea Obiectivului specific 6.3 Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a
oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul
rural/comunitatile dezavantajate socio-economic. Beneficiile implementarii activitatilor proiectului in randul categoriilor de GT alcatuite din
prescolari si elevi se reflecta in ameliorarea problemelor de dezvoltare cu care acestia se confrunta, precum si intergrarea lor scolara si
sociala optima, ce va conduce la acceptarea mai usoara de catre acestia a faptului ca parintii lor sunt plecati, prevenindu-se astfel
situatiile de esec scolar, abandon scolar, refugiul in bauturi alcoolice, droguri, implicarea copiilor in activitati ilicite ale bandelor de cartier,
instalarea si dezvoltarea unor potentiale tulburari psihice. Prin participarea la activitatile proiectului, copiii din GT vor obtine urmatoarele
beneficii:- vor gasi un echilibru din punct de vedere emotional;- vor avea ocazia sa discute despre problemele cu care se confrunta cu
persoane avizate; -vor invata sa gaseasca solutii creative la problemele cu care se confrunta;- se vor integra cu mai multa usurinta in
comunitatea din care fac parte; -vor avea mai multa incredere in fortele proprii; -vor exersa si vor dezvolta abilitati de comunicare cu
diferite persoane: parinti, profesori, rude apropiate, reprezentanti ai comunitatii; isi vor imbunatati relatia cu familia (parinti, frati);-isi vor
creste performantele scolare. 3) Servicii de consiliere vocationala si educatie parentala pentru 275 parinti/tutori/persoana care are in grija
copilul cu parinti plecati la munca in strainatate prin furnizarea de sesiuni de consiliere vocationala si psihologica si implementarea unui
program de workshopuri de educatie parentala. 4)Facilitarea comunicarii on-line parinti-copii-cadre didactice, inclusiv prin crearea de
grupuri de lucru alcatuite din parinti/reprezentanti si copiii din GT. Beneficiile implementarii activitatilor proiectului in randul categoriei de
GT alcatuita din parinti/reprezentanti ai copiilor se reflecta in dezvoltarea urmatoarelor abilitati: -vor fi mai informati asupra riscurilor la care
se supune familia lor in momentul in care unul sau ambii parinti decid sa plece la lucru in strainatate;- parintii vor deveni mai responsabili
fata de rolul si implicarea lor in dezvoltarea copilului; -isi vor imbunatati abilitatile de relationare cu copiii, cadrele didactice, institutiile
locale;- vor deveni mai toleranti si receptivi la problemele cu care se confrunta copiii;- vor dezvolta abilitati de relationare cu alte familii
aflate in situatii similare, dezvoltand sentimentul de solidaritate sociala. 4) Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Activitatile desfasurate in cadrul retelei de colaborare vizeaza: -promovarea masurilor
de interventie pentru prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii; -definirea altor actiuni si domenii de actiune; -crearea unor grupuri
de experti/de lucru. Se va crea o retea de parteneri dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si
dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti care va fi responsabila cu sustenabilitatea, dupa
terminarea proiectului;-relationare, schimb de experienta si bune practici cu retele/structuri similare; -organizarea de workshopuri tematice
cu implicarea tuturor actorilor relevanti. Beneficiile unui astfel de mecanism se reflecta in protectia si monitorizarea copiilor cu parinti
plecati in strainatate, precum si in asigurarea sustenabilitatii din perspectiva institutionala. 5) Organizarea si derularea unei campanii de
informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea, ce se va adresa parintilor, persoanelor in grija carora raman copiii, specialistilor,
copiilor si publicului larg si va avea drept obiectiv specific informarea transparenta si nediscriminatorie si constentizarea in ceea ce
priveste obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara dar si efectele negative ale plecarii parintilor asupra copiilor ramasi
acasa prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale. Prin intermediul campaniei se creeaza premisele necesare
ca parintii/tutorii sa inteleaga care sunt riscurile pe care le presupune alegerea lor de a munci in strainatate si care sunt modalitatile prin
care ar putea atenua, macar o parte, din aceste riscuri. Obiectivul proiectului raspunde direct Strategiei Nationale privind Incluziunea
Sociala si Reducerea Saraciei (2014-2020) prin adresarea nevoilor copiilor cu parinti plecati in strainatate (40 de prescolari si 235 de elevi
din judetele Dolj si Valcea), din care minim 10% de etnie roma si minim 15% din mediul rural, ca si categorii asupra carora diversele
dimensiuni ale excluziunii tind sa se sustina reciproc si sa se perpetueze de la o generatie la alta. Analiza ex-ante realizata la nivelul
unitatilor de invatamant a evidentiat faptul ca excluziunea socio-economica este perpetuata atunci cand rezultatele slabe la invatatura si
situatia materiala limiteaza semnificativ oportunitatile de acces pe piata muncii pentru urmatoarea generatie. Parintii copiilor din GT fac
parte din categorii diverse: oameni aflati sub limita saraciei, oameni care traiesc din ajutoare sociale, oameni care isi doresc mai mult, care
vor sa le asigure o bunastare materiala copiilor si posibilitati de dezvoltare conforme cu secolul in care traim. De asemenea, experienta
relevanta a parteneriatului proiectului, a demonstrat ca ruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii necesita interventii individualizate,
concepute astfel incat sa abordeze factorii de baza ai inegalitatii. Pentru a sustine aceasta abordare, proiectul isi propune dezvoltarea
unor echipe pluridisciplare, mobile care sa faciliteze accesul la servicii integrate pentru toti membrii GT. Prin serviciile orientatate asupra
nevoilor individuale ale copiilor si elevilor, se pune accent si pe membrii comunitatii de etnie roma si pe implicarea actorilor institutionali de
la nivel judetean si local, astfel proiectul raspunde Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala a Cetatenilor Romani Apartinand
Minoritatii Roma.
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Obiectivele specifice ale proiectului
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ObS1: Cresterea participarii la invatamantul prescolar a 40 de copii din judetele Dolj si Valcea prin masuri integrate de preventie a
abandonului scolar timpuriu. Obiectivul va fi atins prin implementarea subactivitatilor 1.2 (acordarea de suport educational de tip
workshopuri educationale si de digitalizare pentru 40 de prescolari, implementarea unui program de tipul „Gradinita interactiva”
pentru 20 de prescolari) si 1.4 (furnizarea de sesiuni de consiliere educationala si psihologica pentru toti cei 40 de prescolari din
GT). Efectele pozitive ale programelor educationale si ale consilierii educationale si psihologice, in randul prescolarilor constau in:
- socializare, prin prisma faptului ca prescolarii vor invata sa interactioneze cu cei apropiati de varsta lor, nu numai cu adulti; –
imbunatatirea limbajului; exersarea memoriei (prin cantece si poezii); -dezvoltarea abilitatilor digitale;- diversificarea alimentatiei; explorarea si manifestarea sentimentelor, empatiei fata de alti copii;- prevenirea instalarii tulburarilor psihice la copii, ca urmare a
despartirii prelungite de parinti; -pregatirea in vederea adaptarii optime la specificul activitatii scolare din clasa I, deoarece
trecerea directa din mediul familial in cel scolar, blocajele in comunicare, deficitul de socializare, diversitatea si noutatea situatiilor
intalnite, reprezinta cateva cauze ale neadaptarii la cerintele scolare.
Obs2: Imbunatatirea performantelor scolare si dezvoltarea personala a 235 de elevi din judetele Dolj si Valcea prin masuri
integrate de preventie a abandonului scolar timpuriu. Obiectivul va fi atins prin implementarea subactivitatilor 1.3 (acordarea de
suport educational de tip workshopuri educationale si de digitalizare pentru 235 de elevi, implementarea unui program de tipul
„Scoala dupa Scoala” pentru 120 de elevi si implementarea unui Program de meditatii pentru 20 de elevi din invatamantul
secundar superior) si 1.4 (furnizarea de sesiuni de consiliere educationala si psihologica, worksopuri de comunicare/asertivitate
pentru toti cei 235 de elevi din GT, consilierea vocationala si orientarea in cariera a 120 de elevi cls.VII-VIII, IX-X). Efectele
pozitive ale programelor educationale si ale consilierii educationale, psihologice si vocationale, in randul celor 235 de elevi
constau in: consolidarea competentelor, invatare remediala si accelerare a invatarii prin activitati educative, recuperarea
decalajelor in invatare, rezolvarea tensiunilor si a conflictelor interne si rezolvarea problemelor emotionale/ comportamentale;
prevenirea absenteismului si abandonului scolar, cresterea motivatiei pentru invatare si a randamentului scolar, prevenirea
comportamentelor de risc, anxietate, stil de viata sanogen, etc.
Obs3: Sporirea gradului de interes al celor 275 de copii si elevi din grupul tinta, fata de procesul de educatie, prin desfasurarea de
activitati recreative, extra curriculare si de socializare, in cadrul Centrului de educatie non-formala. Complexitatea procesului
educational impune imbinarea activitatilor curriculare cu cele extracurriculare, iar in acest caz, parteneriatul educational devine o
necesitate. Obiectivul va fi atins prin implementarea subactivitatii 1.5, respectiv prin: -organizarea de Workshopuri artistice
tematice pentru minim 120 de copii din GT; -organizarea de competitii sportive: minim 4 concursuri/an; -crearea unui atelier de
traditii populare pentru minim 60 de copii din GT; -organizarea de vizite de studiu la Facultati pentru 20 de elevi din GT; organizarea de vizite la ZOO pentru 40 de prescolari; -organizarea de schimburi de experienta la scoli private din Craiova pentru
20 de elevi;- organizarea de excursii tematice pentru 30 de elevi; -implementarea unui program de voluntariat, in randul elevilor.
Scopul activitatilor extrascolare se reflecta in: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea prescolarilor si elevilor in activitati
cat mai variate si bogate in continut, cultivarea interesului pentru activitati socio-culturale, facilitarea integrarii in mediul scolar,
oferirea de suport pentru reusita scolara in ansamblul ei, fructificarea talentelor personale si corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale.
Obs4: Responsabilizarea celor 275 de parinti/reprezentanti ai copiilor cu parintii plecati in strainatate, privind rolul pe care il au in
cresterea si educarea copiilor si consolidarea relatiei dintre copil – scoala – familie. Obiectivul va fi atins prin implementarea
activitatii nr.3, respectiv prin: -furnizarea de servicii de educatie parentala pentru cei 275 de reprezentanti ai copiilor din grupul
tinta sub forma sesiunilor de consiliere educationala si vocationala si a workshopurilor de educatie parentala; -activitati de
comunicare cu parintii plecati in strainatate, respectiv comunicarea on-line parinti-copii-cadre didactice. Principalul scop este
desigur informarea directa, acurata a beneficiarilor dar si constientizarea unei multitudini de aspecte ce tin de o buna si sanatoasa
dezvoltare a propriilor copii
Obs5: Consolidarea relatiei scoala-comunitate-institutii locale prin dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Obiectivul va fi atins prin implementarea activitatii nr.4, respectiv prin crearea
unei retelei de colaborare ce vizeaza: -promovarea masurilor de interventie pentru prevenirea si reducerea parasirii timpurii a
scolii in randul copiilor cu parinti plecati in strainatate; -definirea altor actiuni si domenii de actiune; -crearea unor grupuri de
experti/de lucru. Se va crea o retea de parteneri dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si
dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti care va fi responsabila cu sustenabilitatea, dupa
terminarea proiectului;-relationare, schimb de experienta si bune practici cu retele/structuri similare; -organizarea de workshopuri
tematice cu reprezentantii ONG, reprezentantii autoritatilor publice, practicieni in educatie
Obs6: Cresterea gradului de informare si constientizare in randul a minim 420 de persoane din judetele Dolj si Valcea (parinti,
persoane in grija carora raman copiii, specialisti, copii si publicul larg) in ceea ce priveste obligatiile legale care le revin parintilor
la plecarea din tara prin organizarea si defasurarea unei campanii la nivel regional (activitatea nr.5). Scopul acestei campanii il
reprezinta sensibilizarea opiniei publice cu privire la vulnerabilitatea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si
mobilizarea comunitatii, autoritatilor locale si judetene, in sustinerea acestor copii. Prin intermediul campaniei se creeaza
premisele necesare ca parintii sa inteleaga care sunt riscurile, dar si obligatiile, pe care le presupune alegerea lor de a munci in
strainatate si care sunt modalitatile prin care ar putea atenua, macar o parte, din aceste riscuri.

Rezultate aşteptate
Detalii rezultat - Componenta 1
1.

2.

Rezultat subactivitate 1.1: 40 de prescolari si 235 de elevi din invatamantul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar
superior (14-16 ani), inmatriculati, preponderent (min 80%), in cadrul celor 2 institutii de invatamant partenere: Scoala
Gimnaziala “Elena Farago” Craiova si Liceul tehnologic '' Petrache Poenaru'' Balcesti; -275 Parinti/tutori/persoana care are in
grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate, identificati, selectati si inregistrati in grupul tinta al proiectului prin: realizarea unei anchete sociale la nivelul unitatilor de invatamant implicate in proiect, inclusiv prin vizite la domiciliul copiilor;actiuni de informare si promovare a proiectului (conferinta de lansare a proiectului, distribuirea materialelor de informare si
publicitate, retele socializare, site-uri parteneri); -organizarea si derularea unor sesiuni de informare in scolile partenere, in care
se va prezenta inclusiv metodologia de selectare a grupului tinta, se vor distribui materiale de informare si publicitare, inclusiv un
material cu privire la beneficiile participarii la programe educationale. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea tuturor
obiectivelor specifice ale proiectului si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235 elevi). Rezultate cantitative imediate
asociate subactivitatii: -1 metodologie de selectie GT; -1 comisie de selectie GT; -. 4 sesiuni de informare/an;, 8 sesiuni/proiect,
min 240 de pers participante la sesiuni informare;- 550 dosare de grup tinta complete.
Rezultat subactivitate 1.2: 40 de prescolari beneficiari de sprijin educational. Toti cei 40 vor participa la workshopuri educationale
si de digitalizare, iar 20 dintre acestia vor beneficia de un program de „Gradinita interactiva”. Rezultatul propus va contribui la
indeplinirea Ob. specific nr.1 si a indicatorului 4S87 Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe
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de educatie (EICP): 40. Rezultate imediate asociate subactivitatii:-1 metodologie privind organizarea programelor educationale
pentru prescolari; -2 grupe*10 prescolari (1 gr/an) participanti la Gradinita Interactiva; 4grupe*10 prescolari participanti la wk
educationale si de digitalizare. Imbunatatirile/beneficiile reale pentru GT: dezvoltarea intregului potential individual al copiilor,
indiferent de originea sociala sau etnica;- dezvoltarea de ablitati de viata si incurajarea dragostei de invatatura in randul
prescolarilor in vederea prevenirii abandonului scolar;- socializare, prin prisma faptului ca prescolarii vor invata sa interactioneze
cu cei apropiati de varsta lor, nu numai cu adulti; – imbunatatirea limbajului; exersarea memoriei (prin cantece si poezii); dezvoltarea abilitatilor digitale;- diversificarea alimentatiei; -Dezvoltarea si incurajarea creativitatii; -invatarea practica
Rezultat subactivitate 1.3: 235 de elevi beneficiari de sprijin educational. Toti cei 235 vor participa la workshopuri educationale si
de digitalizare, 120 dintre acestia vor beneficia de un program de „Scoala dupa Scoala”, iar 20 de elevi din invatamantul liceal
vor beneficia de un Program de meditatii. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr.2 si a indicatorului 4S91
Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care:Invatamant primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14 ani)/secundar superior(14-16 ani): 235.
Rezultate imediate asociate subactivitatii:-1 metodologie privind organizarea programelor educationale pentru elevi; -12 grupe*10
elevi (6gr/an) participanti la Scoala dupa Scoala; -2 grupe*10 elevi (1gr/an) participanti la Program de Meditatii; 10grupe*20-23
elevi participanti la wk educationale; -40 workshopuri educationale organizate si derulate; -80 workshopuri de digitalizare;
Imbunatatirile/beneficiile reale pentru GT: imbunatatirea performantelor scolare ale copiilor ai caror parinti lucreaza in strainatate;
accesul copiilor la programe de invatare specializate, complementare celor oferite de sistemul de invatamant public;-dezvoltarea
abilitatilor digitale
Rezultat subactivitate 1.4: 275 de prescolari si elevi beneficiari de sesiuni de consiliere educationala/psihologica/vocationala.
Activitatile de consiliere vor fi special structurate in functie de nevoile identificate, pt toti copiii/elevii din GT (275 pers). Intregul
GT va beneficia de consiliere educationala si va participa la workshopuri de dezvoltare personala (asertivitate, oferire de
feedback constructiv), problemele adolescentei/preadolescentei, mentinerea tonusului fizic si mental, depresia la adolescenti si
suprasolicitarea la elevi. Consilierea psihologica se va efectua in functie de nevoile identificate. 120 de elevi vor beneficia de
consiliere vocationala si orientare in cariera in vederea continuarii studiilor si/sau consiliere in cariera pentru alegerea unei
meserii/profesii si pregatirea timpurie a pasilor de urmat pentru dobandirea acesteia. Rezultatul propus va contribui la
indeplinirea Ob. specific 1 si 2 si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235 elevi). Rezultate cantitative imediate asociate
subactivitatii: 1 metodologie de lucru; min 1 sesiune de consiliere de grup/sapt; min 4 sesiuni individuale/copil; 1ghid de cariera
creat si distribuit in 235 de exemplare; -275 de planuri de consiliere individualizate; minim 7 workshopuri/grupa de elevi. Prin
consilierea educationala si psihologica (individuala si de grup) a beneficiarilor proiectului se vor obtine urmatoarele beneficii:
clarificarea situatiilor de criza, rezolvarea tensiunilor si a conflictelor interne si asistarea copiilor in rezolvarea problemelor
emotionale/ comportamentale cu care se confrunta, in vederea solutionarii lor adecvate; -imbunatatirea relatiei cu parintii si
tutorii.
Rezultat subactivitate 1.5: 275 de prescolari si elevi beneficiari de activitati recreative si de socializare in cadrul Centrului de
educatie non-formala, astfel: min120 de copii participanti la Workshopuri artistice tematice; - min 64 copii participanti la competitii
sportive: minim 4 concursuri/an; - min120 de copii participanti la atelier de traditii populare; - 20 de elevi participanti la vizite de
studiu la Facultati; -40 de prescolari participanti la vizite la ZOO; -20 de elevi participanti la schimburi de experienta la scoli
private din Craiova;- 30 de elevi participanti la excursii tematice; -min 10 elevi in cadrul programului de voluntariat; 1 metodolgie
de selectie a participantilor la vizitele de studiu/excursii tematice/schimburi experiente realizata si publicata transparent.
Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific 1 si 2 si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235 elevi).
Beneficiile in randul GT se reflecta in: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea prescolarilor si elevilor in activitati cat mai
variate si bogate in continut, cultivarea interesului pentru activitati socio-culturale, sportive; facilitarea integrarii in mediul scolar,
oferirea de suport pentru reusita scolara in ansamblul ei, fructificarea talentelor personale si corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale. dezvoltarea personala a elevilor cu risc de PTS prin desfasurarea de activitati menite sa le creasca stima de sine si
acumularea de abilitati sociale si artistice;- incurajarea interactiunii intre elevi si a lucrului in echipa;- incurajarea unei atitudini
participative, prin includerea tuturor elevilor dornici, fara bariere de etnie etc.
Rezultat subactivitate 2.1: 275 de prescolari si elevi beneficiari de ajutoare de tip subventie la inceputul fiecaruia dintre cei 2 ani
scolari (sau semestru, in fct de perioada de implementare a proiectului), pentru a contracara starea materiala precara ca factor
de risc educational. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific 1 si 2 si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91
(235 elevi). Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific 1 si 2 si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235
elevi) intrucat va contribui la eliminarea obstacolelor in calea accesului la educatie si pentru eliminarea dificultatilor care ar putea
impiedica elevii si copiii sa se implice in activitatile proiectului
Rezultat subactivitate 3.1: 275 Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate beneficiari
de activitati de consiliere si educatie parentala. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr 4, prin: -furnizarea de
servicii de educatie parentala pentru cei 275 de reprezentanti ai copiilor din grupul tinta sub forma sesiunilor de consiliere
educationala si vocationala si a workshopurilor de educatie parentala; -activitati de comunicare cu parintii plecati in strainatate,
respectiv comunicarea on-line parinti-copii-cadre didactice. Rezultate cantitative imediate asociate subactivitatii: 1 metodologie
de lucru; 1 brosura parinti realizat intr-un stil atractiv, cu limbaj inclusiv, continand studii de caz si exemple care sa-i inspire pe
parinti in a-si asuma un rol activ in educarea propriilor copii, creata si distribuita in 275 de exemplare; -40 workshopuri de
educatie parentala; -min 84 sesiuni consiliere grup (3 sesiuni/grupa). Beneficiile in randul GT alcatuit din parinti/reprezentanti ai
copiilor se reflecta in: -vor fi mai informati asupra riscurilor la care se supune familia lor in momentul in care unul sau ambii parinti
decid sa plece la lucru in strainatate;- parintii vor deveni mai responsabili fata de rolul si implicarea lor in dezvoltarea copilului; -isi
vor imbunatati abilitatile de relationare cu copiii, cadrele didactice, institutiile locale;- vor deveni mai toleranti si receptivi la
problemele cu care se confrunta copiii;- vor dezvolta abilitati de relationare cu alte familii aflate in situatii similare, dezvoltand
sentimentul de solidaritate sociala;- imbunatatirea relatiei parinte – copil.
Rezultat subactivitate 4.1: 1 retea dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii
relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr
5 si la toti indicatorii proiectului. Rezultate cantitative imediate asociate subactivitatii: -1 metodologie de lucru; -10 workshopuri
tematice; -min 10 acorduri de parteneriat incheiate. -minim 12 intalniri ale membrilor retelei. Beneficiile in randul GT se reflecta in
dezvoltarea relatiilor la nivel comunitar, dintre scoala-comunitate-actori relevanti in vederea implementarii de masuri si
monitorizarii situatiei copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate.
Rezultat subactivitate 5.1: - min 420 persoane participante la 1 campanie de informare si constientizare cu privire la fenomenul
migratiei parintilor la munca in strainatate. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr 6 si la toti indicatorii
proiectului. Rezultate cantitative imediate asociate subactivitatii: -1 metodologie de lucru; -12 evenimente de informare si
constientizare; -1 spot TV creat si difuzat pe o perioada de 8 luni; -1 spot radio creat si difuzat pe o perioada de 8 luni; -6 articole
de presa; -1 brosura de informare si constientizare creata si distribuita in 500 de exemplare. Efectul pozitiv pe termen lung al
campaniei consta in sensibilizarea opiniei publice cu privire la vulnerabilitatea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate,
precum si mobilizarea comunitatii, autoritatilor locale si judetene, in sustinerea acestor copii. Prin intermediul campaniei se
creeaza premisele necesare ca parintii sa inteleaga, pe de-o parte care sunt riscurile pe care le presupune alegerea lor de a
munci in strainatate si care sunt modalitatile prin care ar putea atenua, macar o parte, din aceste riscuri, iar pe de alta parte sa
se informeze cu privirile la obligatiile ce le revin si la cadrul legal.
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Rezultate subactivitate 6.1 -1 Plan al proiectului adaptat pe parcursul perioadei de implementare; -1 Intalnire initiala de
planificare la nivelul proiectului; -Minimum 24 minute ale intalnirilor de lucru;-18 Rapoarte lunare de monitorizare, evaluare si
control; -6 Rapoarte trimestriale – indicatori; -6 Rapoarte trimestriale - grup tinta; -4 Rapoarte financiare, rezultand o planificare
eficienta si o monitorizare adecvata a proiectului;- Raporte de progres in conformitate cu cerintele Contractului de finantare
si/sau prevederile instructiunilor AMPOCU;- Proceduri de lucru elaborate la nivelul proiectului. Contribuie la indeplinirea tuturor
indicatorilor.
Rezultate subactivitate 6.2: • dosare cu acte contabile, analize ale executiei bugetare la nivelul fiecarei cereri de
rambursare/plata; • 4 previziuni financiare, rezultand un management financiar, cu respectarea principiilor unei bune gestiuni
financiare: economicitatii, eficientiei si eficacitatii, gradul scazut al cheltuielilor neeeligibile si a buna executie bugetara. • 1
Procedura de derulare a achizitiilor; • Dosare de achizitie pentru toate achizitiilor prevazute in cadrul proiectului. Contribuie la
indeplinirea tuturor indicatorilor.
Rezultate subactivitate 7.1.: -1 Conferinta de lansare, cu min. 30 participanti; 1 Comunicat de presa curpinzand informatii privind
durata de implementare a proiectului, grupul tinta vizat, principalele activitati si rezultate anticipate. 1 plan/strategie de
comunicare; 2 roll-up-uri . 1 Conferinta de final, cu min. 30participanti;1 Comunicat de presa cuprinzand informatii privind
rezultate finale obtinute ale proiectului, continuarea activitatilor si dupa finalizarea perioadei de implementare. Comunicatul va fi
publicat pe site-ul Solicitantului, diseminat pe retelele de socializare, afisat in locuri publice vizibile care sa conduca la o mai
buna vizibilitate a rezultatelor proiectului in comunitate; 1 set de materiale de informare si publicitare personalizate, mape (min.
200 buc), afise (min.10 buc), pliante (min. 200 buc), roll-up (1-2 buc.), pixuri inscriptionate (min.200 buc) 1 pagina FB, etc. Activitatea de informare va avea ca rezultate calitative: Informarea asupra rezultatelor proiectului prin materiale si mijloace massmedia; actualizarea web-site-ul Beneficiarului si Partenerilor pentru a informa publicul larg despre proiect; Cresterea si
mentinerea vizibilitatii proiectelor POCU in cadrul grupurilor tinta; Crearea unei perceptii favorabile a publicului tinta asupra
POCU, prin comunicarea directa si indirecta a valorilor si misiunii acesteia. Contribuie la indeplinirea tuturor indicatorilor.

Context
Localizare proiect: Proiectul va fi implementat in regiunea SV Oltenia (judetele Dolj si Valcea) una dintre regiunile cu grad scazut de
dezvoltare economica a Romaniei si vizeaza un grup tinta alcatuit din 275 prescolari si elevi, inmatriculati in unitati de invatamant din cele
2 judete, copii ce au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban in una dintre regiunile mai putin dezvoltate ale tarii. Prin obiectivele
asumate si activitatile prevazute a se realiza, proiectul contribuie atat la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante, cat si
la solutionarea problemelor identificate la nivelul regiunii SV (judetele Dolj si Valcea) si a nevoilor specifice ale grupului tinta (identificate
prin analiza realizata la nivelul celor 2 unitati de invatamant partenere). Proiectul se inscrie in directiile de actiune ale Strategiei Nationale
privind Reducerea Parasirii Timpurii a scolii, Pilonul 1 Asigurarea accesului la educatie si o educatie de calitate pentru toti copiii, prin
implementarea de masuri integrate (programe educationale, sprijin socio-psihologic, activitati recreative si de socializare) in randul a 275
de copii cu parinti plecati la munca in strainatate, aflati in situatie de excluziune sociala si supusi riscului de parasire timpurie a scolii, cat si
prin implicarea autoritatilor, comunitatilor, parintilor si a altor factori interesati de la nivel local, pentru a asigura sprijinul necesar inscrierii
si retentiei copiiilor cu parinti plecati la munca in strainatate (prin : dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational
cu sprijinul APL si al institutiilor locale, organizarea si derularea, la nivel regional, a unei campanii de informare si constientizare a
parintilor, persoanelor in grija carora raman copiii, specialistilor, copiilor si publicului larg in ceea ce priveste obligatiile legale care le revin
parintilor la plecarea din tara, implementarea unui program complex de educatie parentala pentru 275 parinti/reprezentanti ai copiiilor din
GT). Proiectul asigura implementarea masurilor incluse in SN privind Incluziunea Sociala a Cetatenilor Romani Apartinand Minoritatii
Roma, obiectivul 2 Promovarea unei educatii de calitate pentru cetatenii romi, prin facilitarea accesului la programe suport (”Scoala dupa
scoala”, Gradinita Interactiva, workshopuri educationale si de digitalizare, servicii de consiliere educationala/psihologica/vocationala)
pentru 28 de copii romi (10,18% din GT) cu parinti plecati la munca in strainatate pentru a asigura un nivel ridicat educational cat si prin
actiuni ce vizeaza nondiscriminarea si eliminarea segregarii pe criterii etnice (organizarea de ateliere de traditii, actiuni recreative si de
socializare, etc). Nevoile specifice ale GT au fost identificate prin efectuarea unei analize proprii a Solicitantului, ce a avut in vedere
contextul general social, economic si educational al zonei in care se implementeaza proiectul (judetele Dolj si Valcea), cat si, mai specific,
situatia particulara a Scolii Gimnaziale „Elena Farago” din Craiova (P3) si a Liceului Tehnologic „Petrache Poenaru” din Balcesti (P4); a
modului in care acestea se incadreaza in specificul regiunii din perspectiva educationala, dar si a problemelor legate de abandonul scolar
timpuriu si a participarii la educatie a copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate. Analiza de nevoi se bazeaza pe date concrete care
provin din date statistice relevante, studii realizate in domeniul migratiei parintilor la munca in strainatate, cat si din evidentele existente la
nivelul celor 2 unitati de invatamant partenere. Din datele expuse in cadrul analizei, se poate observa ca judetele Dolj si Valcea, precum si
Municipiul Craiova si orasul Balcesti ca parte a judetelor antementionate, din perspectiva capitalului uman, se confrunta cu un fenomen al
migratiei, fie ea temporara sau definitiva. Acest fenomen este generat de catre precaritatea conditiilor socio-economice si, la randul sau
genereaza scaderea fortei de munca, imbatranirea populatiei, emigratia in cautarea unui trai mai bun si implicit familii ai caror copii sunt
lipsiti de sprijin parental (fie partial, fie total). De asemenea, din analiza datelor culese, putem concluziona ca la nivelul Regiunii Sud-Vest
Oltenia fenomenul migratiei se resimte mai acut decat media nationala., afectand din plin judetele Dolj si Valcea, iar acest lucru se resimte
si in cazul populatiei scolare. In acest context, una dintre categoriile cele mai afectate ale populatiei scolare sunt elevii ai caror parinti sunt
plecati sa munceasca in strainatate. Luand in considerare aceste conditii, se poate afirma ca aceste conditii genereaza o situatie in care
copiii care au parintii plecati la munca in strainatate nu beneficiaza de un cadru familial propice in care sa se dezvolte armonios. Totodata,
aceasta situatie genereaza efecte nedorite si in plan scolar: -Abandon scolar;-Participare scolara scazuta; -Izolare si comunicare
deficienta atat cu ceilalti copii cat si cu cadrele didactice;-Tendinta de asociere cu grupuri deviante, uneori chiar infractionale; -Risc de
consum de droguri . La momentul realizarii analizei la nivelul P4 au rezultat urmatoarele situatii cu privire la copiii care provin din grupuri
vulnerabile: a) Copii care provin din familii cu venituri scazute – 370, dintre care 218 in unitatea centrala si 152 in structurile arondates b)
Copii de etnie roma – declarati sau heteroidentificati – 56; c) Copii cu parinti plecati in strainatate 213; d)Copii cu mai multi frati – 103 (cei
mai multi in ciclul primar); e)Copii care provin din familii monoparentale – 102; f)Nr.elevi care au inregistrat abateri disciplinare in ultimul an
– 132; g)Nr elevi cu rezultatele scolare slabe– 102; h)Absenteism ridicat – 91; j)Elevi in situatie de repetentie – 14; j)Parinti cu nivel scazut
de educatie (sub 8 clase) – 46. La niveul P3 in anul scolar 2019-2020, scoala a avut un numar de 56 de elevi ai caror parinti au fost plecati
la munca in strainatate. Dintre acestia, 6 elevi provin din familii monoparentale, iar 10 au fost lasati in grija bunicilor avand ambii parinti
emigranti. Din datele prezentate anterior cu privire la grupul tinta al copiilor din cele doua scoli analizate, se poate observa ca exista o
reala nevoie de implementare a unor masuri integrate in sprijinul acestor copii, intrucat in cadrul celor doua scoli regasim un numar
semnificativ de copii cu parinti plecati la munca in strainatate atat din zona urbana cat si din cea rurala. De asemenea o parte dintre acesti
copii sunt de etnie roma si acopera o paleta larga de varste, mergand de la cei de varsta anteprescolara, prescolara, ciclul primar,
gimnazial si secundar superior. Acesti copii se afla intr-o situatie de risc fie de parasire a scolii, fie de a perpetua un comportament actual
negativ. Privarea de afectiunea si supravegherea parinteasca ii fac pe acesti copii sa devina vulnerabili in plan afectiv – motivational,
riscand sa abandoneze scoala, incepand sa absenteze de la scoala, devenind indisciplinati, diminuandu-si performantele la invatatura,
suferind deviatii de comportament, ori fiind atrasi de alti tineri sa comita fapte care nu corespund normelor aprobate de societate. Asadar,
nevoile identificate la nivelul GT, respectiv copii (prescolari si elevi)cu parinti plecati in strainatate sunt: - imbunatatirea performantelor
scolare; - prevenirea instalarii tulburarilor psihice la copii, ca urmare a despartirii prelungite de parinti;- accesul copiilor la un program de
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invatare specializat, complementar celui oferit de sistemul de invatamant public;- imbunatatirea relatiei parinte – copil; -responsabilizarea
si educarea parintilor/tutorilor privind rolul pe care il au in cresterea si educarea copiilor; - consolidarea relatiei dintre copil – scoala –
familie; - nevoile emotionale cat si cele rationale: de hrana, bunastare, acces la servicii de sanatate – nevoia de implicarea a institutiilor
locale si membrilor comunitatii locale in activitati de prevenire a PTS in randul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate. Solutia
adoptata pentru rezolvarea nevoilor identificate consta in implementarea unor actiuni menite sa elimine sau atenueze riscurile identificate.
Implementarea unor astfel de actiuni trebuie sa aiba un caracter integrat, asadar ele vor trebui sa se adreseze atat copiilor cat si parintilor
sau tutorilor. Doar prin astfel de masuri, rezultatele pot fi unele sustenabile. Astfel, prin intermediul analize de nevoi se constata
necesitatea urmatoarelor tipuri de actiuni: -Suport educational acordat copiilor cu parinti plecati in strainatate pentru prevenirea PTS, dar si
pentru stimularea unei participari si implicari active in cadrul orelor de clasa;-Serviciii de sprijin educational, psiho-social, inclusiv activitati
de dezvoltare a abilitatilor emotionale si sociale inter-personale, a deprinderilor de viata independenta a copiilor pentru copiii cu parinti
plecati la munca in strainatate; - Activitati de sprijin pentru stimularea participarii la educatie si la activitatile de consiliere a copiilor, prin
activitati recreative si de socializare, care promoveaza nondiscriminarea si eliminarea segregarii pe criterii etnice (ateliere, workshop-uri
creative, abilitati sportive/manuale/muzicale, excursii tematice, vizite de studiu, schimburi de experienta, program de voluntariat, etc); Consiliere si educatie parentala pentru reprezentantii copiilor; -Dezvoltarea de parteneriate intre scoli, autoritati locale, ONG-uri etc.;Caravane de informare care sa aiba rolul de a disemina informatii si de a constientiza plublicul larg cu privire la efectele negative ale
plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa.

Justificare
Proiectul va fi implementat in regiunea SV Oltenia (judetele Dolj si Valcea), una dintre regiunile cu grad scazut de dezvoltare economica a
Romaniei si vizeaza un grup tinta alcatuit din 275 prescolari si elevi, inmatriculati in unitati de invatamant din cele 2 judete, copii ce au
resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban in una dintre regiunile mai putin dezvoltate ale tarii. In prezent, zona de Sud-Vest este
regiunea cu cel mai scazut grad de dezvoltare (7,4% pondere in PIB). Pe fondul unui grad scazut de dezvoltare, datorat in mare parte si
gradului de urbanizare mai scazut, regiunea Sud-Vest Oltenia este zona care se confrunta cu un val migratoriu de proportii, fenomen ce
nu ramane fara urme la nivelul comunitatilor respective. In acest context, plecarea unui numar considerabil de persoane peste hotare, fie
in cautarea unui loc de munca propriu-zis, fie in cautarea unui loc de munca mai bine platit, a lasat in urma un numar foarte mare de copii
lipsiti de prezenta parintilor in procesul de crestere si dezvoltare. Numarul din ce in ce mai mare de copii cu parinti plecati la munca in
strainatate contureaza un nou fenomen social cu care Romania se confrunta in momentul de fata. Conform celei mai recente comunicari
din partea ANPDC, institutie care detine rolul monitorizarii acestui fenomen, sunt peste 82.464 de copiii ramasi fara unul sau ambii parinti
in urma plecarii acestora la munca in strainatate. Dintre acestia, 26.406 sunt copii care provin din familii in care ambii parinti sunt plecati la
munca in strainatate; 47.154 sunt copii care provin din familii in care un parinte este plecat la munca in strainatate si 8.904 sunt copii care
provin din familii in care unicul sustinator este plecat la munca in strainatate. Rezolvarea situatiilor identificate in analiza de nevoi si
indicate in sectiunea Context constituie o prioritate pentru comunitatile din Balcesti si Craiova intrucat acestea sunt grave si urgente.
Acestea se concretizeaza in nevoi complexe, numeroase si acute pentru o mare parte din comunitati. Dupa cum lesne se poate observa in
analiza de nevoi, in ceea ce priveste situatia educatiei exista o serie de PROBLEME remediabile prin intermediul proiectului propus,
respectiv:- participare scolara scazuta; Cercetarea a relevat faptul ca absenteismul este des intalnit printre copii ramasi singuri acasa fara
o supraveghere constanta din partea unui adult;- izolare si comunicare slaba atat cu ceilalti copii cat si cu invatatorii sau profesorii; tendinta de asociere cu grupuri deviante, uneori chiar infractionale (intalnita in principal in randul baietilor), risc de consum de droguri;scaderea motivatiei pentru a merge la scoala si a invata este relativ scazuta, avand efecte asupra frecventei si rezultatelor scolare;- lipsa
unui control si a unei sustineri permanente in activitatea scolara s-a evidentiat ca avand rezultate negative cu privire la importanta
acordata scolii; - acces limitat la activitati recreative si de socializare, intruct timpul liber al copiilor este ocupat cu treburile casnice,
devenind o povara pentru ei inlocuirea temporara a parintilor in ceea ce priveste intretinerea gospodariei; - lipsa colaborarii intre institutiile
publice locale pentru a raspunde mai bine nevoilor si problemelor ridicate de comunitate; -neinformarea in randul parintilor/tutuorilor cu
privire la aspectul juridic al situatiei copilului care ramane temporar fara parinti – reprezentantii legali ai copilului. Problemele identificate
sunt o prioritate pentru fiecare comunitate cu implicatii negative ce afecteaza grupul tinta, in lipsa unor interventii complexe. Lipsa
interventiei conduce inevitabil la accentuarea problemelor si la actualizarea lor, necesitand interventia unei echipe interdisciplinare:
consilier educational, consilier vocational, psiholog, educatori, cadre didactice, reprezentanti ONG-uri, etc.In felul acesta pot fi prevenite
situatiile de abandon scolar timpuriu, precum si cele in care copiii ar fi abuzati fizic, verbal sau emotional de catre cei care ar trebui sa le
poarte de grija. Tocmai din aceste motive partenerii cheie ai proiectului de la nivel local – unitatile de invatamant, s-au alaturat cu
entuziasm la constituirea parteneriatului si au participat activ atat la activitatea preliminara de analiza de nevoi, dar si la elaborarea cererii
de finantare, reprezentantii comunitatilor fiind constienti de faptul ca, fara sprijinul substantial oferit de un astfel de proiect, scolile nu vor fi
capabile, cu propriile resurse umane, materiale si financiare sa combata problemele existente. Activitatile si obiectivele proiectului
contribuie semnificativ, echitabil si eficient la solutionarea sau ameliorarea problemelor si nevoilor specifice ale grupului tinta prin
implementarea uni set integrat de masuri de sprijin adresate atat copiilor cat si parintilor/reprezentantilor acestora: -suport educational
pentru 40 de prescolari (workshopuri educationale si de digitalizare, program de tipul Gradinita Interactiva); - suport educational pentru
235 de elevi (workshopuri educationale si de digitalizare, program de tipul Scoala dupa Scoala, Program de Meditatii); -sprijin psiho-social
pentru toti cei 275 de copii din GT (sesiuni de grup si individuale de consiliere educationala, psihologica, vocationala, workshopuri de
comunicare si asertivitate); -activitati recreative si de socializare pt toti cei 275 de copii din GT (workshopuri, ateliere, vizite de studiu,
schimburi de experiente, excursii tematice, program voluntariat); - activitati de consiliere si educatie parentala pentru 275
Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate; -Dezvoltarea de parteneriate intre scoli, autoritati
locale, ONG-uri etc.;-Caravane de informare care sa aiba rolul de a disemina informatii si de a constientiza plublicul larg cu privire la
efectele negative ale plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa. La niveul comunitatilor cu oportunitati reduse, educatia este de cele
mai multe ori pe ultimul loc, principala preocupare a adultilor si a copiilor de varsta scolara fiind aceea de a isi procura mijloacele minime
de existenta. Astfel se poate constata necesitatea de a furniza servicii educationale si de masuri de acompaniere pt prevenirea
abandonului scolar in randul copiiilor cu parinti plecati la munca in straintate. Avand in vedere gradul de saracie al familiilor din comunitate
si pentru a asigura bunul mers al procesului de educatie, in cadrul prezentului proiect toti copiii care beneficiaza de servicii educationale
vor beneficia de ajutor financiar. VALOAREA ADAUGATA A PROIECTULUI este data de caracterul integrat al interventiilor realizate la
nivelul GT si se concretizeaza in: -incluziunea scolara si sociala a tuturor beneficiarilor implicati in proiect si prevenirea abandonului scolar
timpuriu; -ameliorarea problemelor de natura afectiva ale copiilor implicati in proiect; -imbunatatirea performantelor scolare ale copiilor ai
caror parinti lucreaza in strainatate; -prevenirea instalarii tulburarilor psihice la copii, ca urmare a despartirii prelungite de parinti;- asistarea
si sprijinirea copiilor in procesul complex al dezvoltarii propriilor personalitati; -accesul copiilor la programe de invatare specializate,
complementare celor oferit de sistemul de invatamant public; -imbunatatirea relatiei parinte/tutore – copil; -responsabilizarea parintilor
privind rolul pe care il au in cresterea si educarea copiilor; -consolidarea relatiei dintre copil – scoala – familie-comunitate. Prin
implementarea masurilor integrate propuse, comunitatile vizate vor intra pe o panta evolutiva si o data cu aceasta atat orasele
reprezentative precum si localitatile limitrife in care se afla unitatile scolare subordonate, de asemenea vizate prin proiect, realizandu-se
astfel un proces de dezvoltare atat pe orizontala, cat si pe verticala. Beneficiile implementarii activitatilor proiectului in randul categoriilor
de GT alcatuite din prescolari si elevi se reflecta in ameliorarea problemelor de dezvoltare cu care acestia se confrunta, precum si
intergrarea lor scolara si sociala optima, ce va conduce la acceptarea mai usoara de catre acestia a faptului ca parintii lor sunt plecati,
prevenindu-se astfel situatiile de esec scolar, abandon scolar, refugiul in bauturi alcoolice, droguri, implicarea copiilor in activitati ilicite ale
bandelor de cartier, instalarea si dezvoltarea unor potentiale tulburari psihice. Prin participarea la activitatile proiectului, copiii din GT vor
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obtine urmatoarele beneficii:- vor gasi un echilibru din punct de vedere emotional;- vor avea ocazia sa discute despre problemele cu care
se confrunta cu persoane avizate; -vor invata sa gaseasca solutii creative la problemele cu care se confrunta;- se vor integra cu mai multa
usurinta in comunitatea din care fac parte; -vor avea mai multa incredere in fortele proprii; -vor exersa si vor dezvolta abilitati de
comunicare cu diferite persoane: parinti, profesori, rude apropiate, reprezentanti ai comunitatii; isi vor imbunatati relatia cu familia (parinti,
frati);-isi vor creste performantele scolare. Beneficiile implementarii activitatilor proiectului in randul categoriei de GT alcatuita din
parinti/reprezentanti ai copiilor se reflecta in dezvoltarea urmatoarelor abilitati: -vor fi mai informati asupra riscurilor la care se supune
familia lor in momentul in care unul sau ambii parinti decid sa plece la lucru in strainatate;- parintii vor deveni mai responsabili fata de rolul
si implicarea lor in dezvoltarea copilului; -isi vor imbunatati abilitatile de relationare cu copiii, cadrele didactice, institutiile locale;- vor
deveni mai toleranti si receptivi la problemele cu care se confrunta copiii;- vor dezvolta abilitati de relationare cu alte familii aflate in situatii
similare, dezvoltand sentimentul de solidaritate sociala.

Grup ţintă
Grupul tinta al proiectului este alcatuit din: 40 de prescolari, 235 de elevi din invatamantul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) si
secundar superior (14-16 ani) si 275 Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate. Membrii GT
au resedinta sau domiciliul in mediul rural si urban din regiunile mai putin dezvoltate ale tarii: Sud-Vest Oltenia. Minim 80% din prescolarii
si elevii din GT sunt inmatriculati in cadrul celor 2 insitutii de invatamant partenere: Scoala Gimnaziala “Elena Farago” Craiova si Liceul
tehnologic '' Petrache Poenaru'' Balcesti. Din punct de vedere al egalitatii de sanse si nediscriminarii, grupul tinta va fi selectat cu
respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie
sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata. Din
punctul de vedere al mediului de provenienta (rural sau urban), minimum 42 de copii din GT provin din mediul rural (15,27%). Din punctul
de vedere al apartentei etnice, minimum 28 de copii din GT sunt cetateni romani apartinand minoritatii roma (10,18%). Din punctul de
vedere al participarii la activitatile proiectului: -40 de prescolari vor beneficia de masuri de preventie personalizate si adecvate varstei (toti
cei 40 de prescolari vor participa la workshopuri educationale si de digitalizare, iar 20 dintre acestia vor participa la Program de tipul
Gradinita Interactiva-s1.2, toti cei 40 de prescolari vor beneficia de consiliere educationala/psihologica- s1.4 si toti cei 40 de prescolari vor
participa la activitati recreative si de socializre s.1.5.); -235 de elevi vor beneficia de masuri de preventie si remediale personalizate si
adecvate varstei (toti cei 235 de elevi vor participa la workshopuri educationale si de digitalizare, 120 de elevi vor participa la Program de
tipul Scoala dupa Scoala, 20 de elevi vor participa la Programul de Meditatii -s1.2, toti cei 235 de elevi vor beneficia de consiliere
educationala/psihologica si workshopuri de comunicare/asertivitate, iar 120 de elevi din cls VII-IX vor beneficia de consiliere in carieras1.4 si toti cei 235 de elevi vor participa la activitati recreative si de socializare s.1.5.); -275 de Parinti/tutori/persoana care are in grija
copilul cu parinti plecati la munca in strainatate din GT vor beneficia de sesiuni de consiliere si workshopuri de educatie parentala.
Totodata acestia vor participa la comunicarea on-line cu copiii, cadrele didactice si parintii plecati in strainatate (2.1). Informarea si
identificarea grupului tinta se va realiza prin urmatoarele mijloace: 1).Crearea unei pagini de facebook dedicata a proiectului si publicarea
de articole de informare 2) Cei 2 asistenti sociali, angajati ai Solicitantului, vor realiza o ancheta sociala la nivelul celor 2 institutii de
invatamant partenere, pe baza documentelor existente la nivel de scoala/UAT, dar si prin vizite efective la domiciliul copiilor ce urmeaza
sa fie prinsi in operatiune. Daca in urma anchetei, se va constata ca nu mai exista 275 de copii care sa intocmeasca criteriile de
eligibilitate, asistentii sociali se vor indrepta catre alte unitati de invatamant din judetele Dolj si Valcea. Estimam ca minim 80% din GT va fi
recrutat din scolile partenere. 3) Se.vor organiza minim 4 sesiuni de informare cu potentiali reprezentanti ai grupului tinta (GT), identificati
in baza anchetei sociale, in fiecare an de implementare a proiectului. 4). Diseminarea in cadrul sesiunilor de informare de materiale
informative cuprinzand toate informatiile din metodologia de implementare, precum si alte informatii relevante (activitati si obiective proiect,
beneficii grup tinta). Se va urmari ca, in cadrul acestei activitati, fiecare persoana/ apartinator interesat de oportunitatea de a beneficia de
activitatile proiectului sa aiba o imagine de ansamblu asupra tuturor etapelor de implementare si activitatilor in care va fi implicat, drepturile
si obligatiile ce decurg din calitatea de membru grup tinta, astfel incat sa constientizeze responsabilitatea asumarii participarii la activitatile
proiectului. Pentru asigurarea unei bune intelegeri a informatiilor prezentate mai sus se vor folosi prezentari interactive de tip-ul Power
Point; se vor organiza sesiuni de intrebari si raspunsuri, potentialii membri ai GT (in cazul prescolarilor si elevilor din ciclul primar,
reprezentantii acestora) vor primi materiale scrise privind informatiile furnizate, precum si link-ul de accesare a acestor informatii
disponibile si online. Asistentii sociali, vor sublinia importanta educatiei si rolul lor in formarea unei imagini asupra vietii active. In acelasi
scop, tinand cont de tendintele social media actuale, se va oferi posibilitatea de contact cu membrii echipei de proiect prin intermediul
paginii dedicate, deschise pe platforma de socializare Facebook. Pentru buna desfasurare a activitatii de informare vor fi derulate
urmatoarele: elaborarea si aprobarea metodologiei de informare si selectie GT, crearea adresei de e-mail dedicate pentru comunicarea cu
reprezentantii GT, crearea unei pagini de social media, elaborarea materialelor informative sintetizate, elaborarea unui calendar estimativ
de desfasurare si organizare a sesiunilor de informare, identificarea locatiilor optime de desfasurare a sesiunilor de informare, diseminarea
informatiei privind detaliile organizatorice ale sesiunilor de informare, pregatirea materialelor logistice pentru sesiunile de informare,
organizarea propriu-zisa a sesiunilor de informare, elaborarea unei baze de date cu participantii la sesiunile de informare, evaluarea
sesiunilor de informare si elaborarea unei sectiuni cu cele mai frecvente intrebari si raspunsuri si publicarea acestora pe website-urile
Solicitantului si Partenerilor si pe retele de socializare si transmiterea acestora catre participantii la sesiunile de informare. 5). In cadrul
conferintei de lansare a proiectului se vor prezenta activitatile, obiectivele, rezultatele, grupul tinta si beneficiile proiectului, cat si
metodologiile create pentru selectarea grupului tinta. Se vor distribui materiale de informare si publicitate ce vor contine activitatile,
obiectivele si grupul tinta vizat al proiectului, date de contact, etc, se vor realiza interviuri cu membrii echipei de implementare, se vor
elabora comunicate de presa si publica articole in mass-media locala/regionala. De asemenea, site-ul proiectului va contine o sectiune
speciala dedicata selectiei de grup tinta unde va fi postata metodologia de selectie. Diseminarea prevederilor procedurii de selectie a GT
se va realiza prin: postarea anunturilor cu privire la depunerea dosarelor, a Metodologiei si anexelor acesteia pe website-ul organizatiilor
implicate in proiect si pe pagina de facebook a proiectului; transmiterea de newsletter participantilor la sesiunile de informare si altor
persoane din baza de date a proiectului Atat solicitantul, cat si Partenerii 3 si 4 se vor implica in identificarea si selectarea grupului tinta al
proiectului. Resurse umane implicate:coordonator GT (S), expert 1 GT (P3), expert 2 GT (P4). Cei 3 experti vor intocmi metodologia de
selectie a GT. Experti de grup tinta desemnati de Parteneri vor pregati documentatia de inscriere la activitatile proiectului, vor organiza si
lansa procedura de selectie. Toti cei 3 vor verifica dosarele de GT (ca membrii in comisia de selectie), vor acorda suport participantilor in
vederea completarii formularelor si declaratiilor. Coordonatorul GT va efectua inregistrarea grupului, va pastra legatura cu membrii
grupului tinta, ii va informa cu privire la orarul si locatiile unde se vor desfasura activitatile, va inregistra cazurile de abandon si va lua
masuri pentru prevenirea acestora. Metodologie de selectie: Criteriile de selectie ale GT alcatuit din prescolari/elevi sunt: -sa aiba calitatea
de prescolar/elev inmatriculat intr-o unitate de invatamant (demonstrabila prin adeverinta, declaratie, etc) si sa pastreze aceasta calitate
pana la finalizarea activitatilor proiectului; -sa aiba resedinta/domiciliul in regiunile mai putin dezvoltate;-la intrarea in proiect, cel putin unul
din parinti este plecat din tara de cel putin 6 luni; - sa nu mai fie inscrisi sau sa fi beneficiat ca GT de activitatile altui proiect cu finantare
nerambursabila cu activitati si obiective similare, la momentul inscrierii; - gradul de disponibilitate si motivatia de a participa la activitati.
Criteriile de selectie ale GT alcatuit din parinti/tutuori/reprezentanti sunt: -sa aiba resedinta/domiciliul in regiunile mai putin dezvoltate;-la
intrarea in proiect, au in grija un copil inclus in GT al proiectului. Pentru inscrierea in grupul tinta se va depune un dosar ce va cuprinde
obligatoriu urmatoarele documente: - Formular de inregistrare grup tinta ;- Copie a cartii de identitate/certificat de nastere; - Acord de
prelucrare a datelor personale; -Acordul parintilor/reprezentantilor copiilor pt participarea acestora la activitatile proiectului;- Angajament
de respectare a cerintelor proiectului ;- Adeverinta de elev; -declaratia pe propria raspundere a pers. care are in grija copilul din care sa
rezulte perioada de cand parintele este plecat in strainatate. Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate si inscrise in
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principiul ”primul venit, primul servit”. Lipsa unuia dintre documente, precum si neindeplinirea criteriilor de selectie descrise anterior
conduc automat la neinscrierea candidatului in grupul tinta al proiectului. Dosarele depuse vor fi verificate de o comisie de selectie formata
din: Experti GT (P3+P4), Coordonator GT (S). Verificarea dosarelor de candidatura va viza indeplinirea criteriilor de selectie si
corectitudinea/completitudinea intocmirii dosarului (persoana indeplineste criteriile de selectie si a adus toate documentele conform
solicitarilor). Dupa verificarea dosarelor de candidatura, comisia de selectie va intocmi, cu respectarea indicatorilor din proiect, lista
candidatilor admisi in grupul tinta, lista candidatilor propusi ca rezerve si lista candidatilor respinsi. Aceste liste vor fi cuprinse in Procesul
verbal de selectie ce va fi afisat la avizierul unitatilor de invatamant si pe pagina proiectului. Implicarea si mentinerea prescolarilor si
elevilor in activitatile proictului se va realiza datorita: atractivitatii, utilitatii si calitatii activitatilor care le sunt dedicate; sprijinului educational
si psiho-social pe care il primesc in explorarea potentialului propriu; motivarii prin ajutorul material primit 250lei/copil cu obligativitatea
participarii la activitatile educationale; -interactivitatea activitatilor recreative si de socializare; -posibilitatea participarii gratuite la vizite de
studiu/excursii tematice/schimburi de experiente. Implicarea si mentinerea parintilor/tutorilor/persoanelor care au in grija copilul cu parinti
plecati la munca in strainatate se va realiza datorita: utilitatii si calitatii activitatilor care le sunt dedicate, respectiv consilierea si educatia
parentala ce au rolul de a asigura furnizarea de informatii de specialitate privind nevoile de dezvoltare motorie, cognitiva, sociala,
emotionala, afectiva ale copiilor si de a imbunatatia relatia copil-parinte. Astfel se va obtine stimularea parintilor/tutorilor de a se implica
constant in ingrijirea si dezvoltarea copiilor, constientizarii acestora cu privire la importanta participarii parintilor in viata copiilor, prin
oferirea de informatii concrete despre "cum" sa actioneze spre binele copilului in contextul comunitatii proprii. Totodata, prin participarea
copiiilor la programe educationale si recreative, sub supravegherea educatorilor si cadrelor didactice, parintii/reprezentatii acestora vor fi
degrevati de o parte din obligatiile si sarcinile pe care le au vizavi de copii. Aplicarea principiilor orizontale si temele secundare FSE la
selectarea grupului tinta si derularea activitatilor cu acesta. MASURI CARE PROMOVEAZA SI ASIGURA INOVAREA SOCIALA. Proiectul
vizeaza dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Astfel, se vor
organiza intalniri, la nivel regional cu reprezentantii institutiilor publice locale (Balcesti si Dolj), avand ca scop crearea si dezvoltarea
retelelor de colaborare la nivel local in vederea prevenirii abandonului scolar. Reteaua de colaborare are un caracter non-politic, de
asociere libera si voluntara, nelucrativ, bazat pe cooperarea deschisa si egala a membrilor sai. Membri retelei sunt persoane care isi
desfasoara activitatea in Inspectoratele Scolare Judetene, Scoli, Prefectura, Consiliul Judetean, Primarii, Birourile regionale pentru romi,
institutii de cult, serviciile sau Directiile de asistenta sociala si protectia copilului, asociatii ale parintilor, institutii de cercetare, universitati,
organizatii non-profit sau asociatii care activeaza in domeniul educatiei, mediatori scolari sau sanitari. Formele de colaborare in cadrul
retelei vor fi: -Protocoale de colaborare incheiate intre factorii cheie la nivel local:ISJ, Scoala, Primarie, ANR; -Retea de colaborare –
deschisa tuturor factorilor interesati. Activitatile desfasurate in cadrul retelei de colaborare vizeaza: -promovarea masurilor de interventie
pentru prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii; -definirea altor actiuni si domenii de actiune; -crearea unor grupuri de experti/de
lucru. Se va crea o retea de parteneri dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii relatiilor
la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti care va fi responsabila cu sustenabilitatea, dupa terminarea proiectului;relationare, schimb de experienta si bune practici cu retele/structuri similare; -organizarea de workshopuri tematice cu reprezentantii ONG,
reprezentantii autoritatilor publice, practicieni in educatie; minim 5 tematici/an*35 participanti/workshop; -activitati legate de coordonarea
retelei; -reuniuni ale grupurilor de experti si de lucru;-evaluarea activitatii si definirea actiunilor viitoare; comunicarea si difuzarea
informatiilor. Proiectul va promova si asigura inovarea sociala si prin simplificarea procedurilor de achizitie derulate in cadrul proiectului
(formulari clare si concise, formulare usor de completat) astfel incat sa se permita participarea si a intreprinderilor sociale, care nu au
experienta in participare la proceduri de achizitie publica. Buget alocat pentru respectarea acestei teme secundare: 291554.20 lei,
respectiv 6,12% din valoarea eligibila a proiectului. MASURI CARE PROMOVEAZA SI ASIGURA IMBUNATATIREA ACCESIBILITATII, A
UTILIZARII SI A CALITATII TEHNOLOGIILOR INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR. Proiectul promoveaza si asigura imbunatatirea
accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor in primul rand prin dezvoltarea competentelor digitale ale
grupului tinta prin organizarea si derularea de workshopuri de digitalizare. In comunicarea cu grupul tinta se va avea in vedere, in
principal, comunicarea online, publicarea materialelor proiectului in format electronic si transmiterea lor catre membrii grupului tinta. In
discutiile si intalnirile cu reprezentantii retelei se vor derula activitati de promovare a adoptarii de TIC, inclusiv a aplicatiilor inovative
specifice domeniului lor de activitate. Toti membrii echipei de implementare vor utiliza computere portabile pentru intocmirea materialelor
educationale, dar si a documentelor necesare implementarii proiectului. Buget alocat pentru respectarea acestei teme secundare: 238850
lei, respectiv 5,01% din valoarea eligibila a proiectului. MASURI CARE PROMOVEAZA SI EGALITATEA DE SANSE SI NONDISCRIMINAREA Selectarea grupului tinta are la baza principiul egalitatii de sanse si principiul nediscriminarii si se va realiza fara
conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta.
Selectarea va avea in vedere criteriile stabilite la nivelul proiectului, cu respectarea metodologiei de identificare si selectare stabilita la
nivelul proiectului. Toti membrii grupului tinta vor participa la ateliere care vizeaza promovarea egalitatii de sanse si non-discriminarea si
care vor urmari explicarea modului in care inegalitatile de sanse intre femei si barbati iau nastere si sunt intretinute, precum si a unor
notiuni precum genul, stereotipul de gen si prejudecata de gen. In grupul tinta al proiectului, minim 10.18% sunt copii de etnie roma, care
vor beneficia de sprijin educational, psiho-social, activitati recreative si de socializare, sprijin financiar, etc. Buget alocat pentru
respectarea acestei teme secundare: 245226.74 lei, respectiv 5,15% din valoarea eligibila a proiectului.

Sustenabilitate
Descriere/Valorificarea rezultatelor
Pentru a se asigura inca din faza de implementare de existenta masurilor necesare pentru valorificarea rezultatelor proiectului dupa
incheierea celor 24 luni de finantare, partenerii vor incheia un acord, neoneros, incluzand obligatii si raspunderi de monitorizare si
raportare cu privire la indeplinirea conditiilor de sustenabilitate. Proiectul prevede masuri care asigura sustenabilitatea pe mai multe
paliere, progresul si beneficiile realizate pentru grupul tinta fiind garantate si in viitor la nivel regional prin valorizarea, transferabilitatea
rezultatelor si sustenabilitate financiara. VALORIZAREA proiectului se va asigura prin axarea pe nevoile grupului tinta, inca din momentul
elaborarii proiectului (acestea fiind identificate prin realizarea unei analize de nevoi la nivelul celor 2 unitati de invatamant). Competentele
educationale si psiho-sociale pe care cei 275 de copii din GT le dobandesc dupa parcurgerea programelor educationale si participarea la
activitati recreative si de socializare, vor reduce riscul de abandon scolar si vor facilita tranzitia catre ciclul superior de invatamant sau
chiar catre ucenicie sau loc de munca in cazul elevilor in cls IX-X. Valorificarea rezultatelor se va efectua inclusiv prin prezentarea
acestora in comunicate de presa, in cadrul a diferite evenimente (conferinte, workshopuri, intalniri membri retea) pe care le vor organiza si
la care vor participa ONG-urile si scolile partenere, dupa finalizarea implementarii proiectului sau in afara proiectului. Activitatile integrate
prevazute in cadrul proiectului (programe educationale, suport psiho-social, activitati de educatie parentala, crearea unei retele de
colaborare si incheierea de parteneriate, caravane de informare si constientizare) vor crea premise ale continuarii studiilor si imbunatatirii
conditiilor de trai pentru copiii cu parinti plecati la munca in strainatate, inca din cadrul proiectului. Parteneriatele incheiate in cadrul retelei
vor excede cu minim 18 luni durata de implementarea a proiectului. P3 si P4 vor continua organizarea si derularea programelor
educationale dezvoltate prin proiect (Gradinita Interactiva, Scoala dupa Scoala, Program de meditatii) pe o perioada mai mare de 18 luni,
dupa finalizarea proiectului. Folosind experienta dobandita, materialele didactice elaborate, cadrele didactice ale scolilor vor continua sa
ofere serviciile descrise in cererea de finantare. Este deci de asteptat ca pe perioada de sustenabilitate calitatea serviciilor de educatie
formala si a activitatilor extrascolare sa se mentina dupa incheierea proiectului, la un nivel calitativ corespunzator, cu efecte benefice
asupra participarii elevilor la activitatile educative si asupra rezultatelor procesului de educatie pt. elevii care frecventeaza structurile

45

liceului. Partenerii vor acoperi din voluntariat si din bugetul propriu necesarul de finantare pt. continuarea activitatilor educative. Avand in
vedere resursele logistice puse la dispozitie, precum si cele achizitionate prin proiect, P1 si P2 vor continua sa sustina sesiuni de
consiliere vocationala pentru elevi si workshopuri de comunicare, la solicitarea unitatilor de invatamant, si dupa finalizarea proiectului, pe o
perioada mai mare de 18 luni. Scolile partenere vor monitoriza impactul proiectului si a indeplinirii indicatorilor de rezultat asupra GT si
dupa finalizarea proiectului. Reteaua de colaborare/parteneriale creata in cadrul proiectului va continua sa functioneze cel putin 18 luni de
la finalizarea proiectului. In cadrul acesteia se vor efectua in continuare intalniri. Ulterior finalizarii prezentului proiect, unitatea de
invatamant partanera va realiza intalniri cu grupul tinta pentru a analiza evolutia, pentru a intocmi statistici cu rezultatele proiectului dupa
finalizarea implementarii. SUSTENABILITATE INSTITUTIONALA: Proiectul vizeaza, in primul rand, ca activitatile sa fie finalizate in cadrul
perioadei de implementare, urmarind obtinerea de rezultate durabile si transferabile prin crearea de retele de sprijin pentru sustinerea
copiiilor cu parinti plecati la munca in strainatate. Structurile proiectului vor functiona din punct de vedere institutional si financiar si dupa
finalizarea proiectului. Partenerii implicati isi vor consolida nivelul de profesionalism pentru a continua implementarea de activitati
asemanatoare. Din punct de vedere institutional, partenerii implicati in proiect vor beneficia de investitia in capitalul uman si social. In
acest sens, resursele umane implicate in proiect vor avea abilitatile necesare pentru accesarea de noi proiecte educationale cu finantare
nerambursabila, ceea ce va determina extinderea activitatilor la nivelul viitorilor elevi. Scolile vor mentine structurile menite sa limiteze
riscul de abandon scolar cu ajutorul institutiilor partenere. Imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale se va realiza prin
extinderea portofoliului de parteneri din mediul economic si civil ,iar intalnirile din cadrul A4.1 vor fi continuate, invatand din acest proiect
despre modul de organizare a intalnriilor si asteptarile reprezentantilor mediului de afaceri. Beneficiile unui astfel de mecanism se reflecta
in protectia si monitorizarea copiilor cu parinti plecati in strainatate, precum si in asigurarea sustenabilitatii din perspectiva institutionala
SUSTENABILITATEA FINANCIARA va fi asigurata din fondurile proprii ale solicitantului si partenerilor, cat si din alte finantari alocate
educatiei sau chiar tranzitiei de la scoala la viata activa, nationale sau din fonduri europene. Partenerii vor furniza sprijin psiho-social
elevilor si parintilor, in mod gratuit pe o perioada de peste 18 luni de la incheierea finantarii, la solicitarea unitatii de invatamant si a
elevilor. Dupa incheierea finantarii prezentului proiect, se va urmari continuarea activitatilor si chiar crearea de locuri de munca pentru
tinerii absolventi prin accesarea de finantare prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 in vederea replicarii proiectului la
nivelul altor institutii de invatamant, prin identificarea deja din aceasta etapa de potentiali parteneri pentru implementarea cu succes a unui
proiect similar.
Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
Transferabilitatea rezultatelor
Transferarea rezultatelor proiectului la diferite niveluri se va realiza prin urmatoarele modalitati: 1. Diseminarea materialelor rezultate in
urma implementarii proiectului: metodologii, centralizator cu cele mai frecvente intrebari si raspunsuri, manual de implementare, ghid de
cariera, brosuri; Diseminarea se va realiza prin publicarea tuturor materialelor pe site-urile solicitantului si partenerilor transmiterea catre
baza de date a proiectului, transmiterea catre alte organizatii interesate; 3. Diseminarea documentului de analiza privind nevoile copiilor cu
parinti plecati la munca in strainatate catre unitati de invatamant, institutii publice locale si regionale, organizatii non-guvernamentale, etc.
4. Beneficiile activitatilor derulate cu copiii si parinti/reprezentantii acestora, se vor rasfrange asupra comunitatii din care acestia fac
parte,creandu-se astfel un efect multiplicator; 5. Rezultatele proiectului pot fi extrapolate si la nivelul viitorilor angajatori locali, care pe viitor
vor beneficia de forta de munca bine pregatita. 6. Crearea unui grup de discutii unde vor fi publicate materiale suport folosite in cadrul
activitatilor proiectului si va reprezenta o sursa de informatii importanta pentru utilizatori, care pot fi orice persoana interesata, fara restrictii
de acces in calitate de membru. 7. Prin reteaua de parteneri si colaboratori ai ficareia dintre cele 5 entitati partenere, se va asigura
informarea asupra rezultatelor obtinute ca umare a implementarii proiectului, a metodologiilor si instrumentelor utilizate, a lectiilor invatate
si experientelor acumulate, astfel incat alte comuitati si unitati scolare aflate in situatii similare sa poata aplica aceeasi reteta de succes, ca
abordare integrata sau masuri specifice anumitor segmente, care prezinta mai mult interes. Modul in care rezultatele si/sau experienta
acumulata in cadrul proiectului pot fi integrate in politicile si strategiile organizatiei solicitantului si/sau ale partenerilor, politici si strategii
locale, regionale sau nationale si/sau la nivel legislative: 1. diseminarea documentului de analiza de nevoi, precum si a materialelor create
in cadrul proiectului: ghid de orientare in cariera pt elevi, brosura pentru parinti, brosura de informare si constientizare. 2. promovarea, la
nivelul scolilor a modelului de buna practica elaborat prin proiect; 3. activitatile de comunicare derulate in perioada de raportare vor avea
ca tinta lideri de opinie si factori de decizie din comunitatea locala/regionala; 4. rezultatele proiectului vor fi incluse in strategia
organizationala si in portofoliul organizational de servicii si expertiza al solicitantului. Expertiza va fi valorificata in desfasurarea unui
proiect cu obiective similar.

Relevanţă
Referitoare la proiect
Prin programul complex de masuri de preventie personalizate si adecvate varstei celor 40 de prescolari din GT, proiectul contribuie la
realizarea OS6.2., intrucat proiectul vizeaza implementarea unui program de tip workshopuri educationale si de digitalizare adresat tuturor
celor 40 de prescolari din GT, a unui program de tip Gradinita interactiva pentru 20 de prescolari, sesiuni de consiliere educationala si
psihologica (copiii din grupa mare – vor fi pregatiti psihologic si emotional pentru intrarea in ciclul primar) pt toti prescolarii, implicarea
prescolarilor in cadrul unui Centru de activitati recreative (ateliere, workshopuri artistice, vizite tematice, concursuri sportive, etc). 2)
Proiectul vizeaza acordarea de suport educational, non-formal, consiliere educationala, vocationala si psihologica pt 235 de elevi cu parinti
plecati la munca in strainatate (inclusiv de etnie roma si/sau din mediul rural) prin masuri de preventie si remediale, personalizate si
adecvate varstei. Astfel, se urmareste implementarea unui program de tip workshopuri educationale si de digitalizare adresat tuturor
elevilor din GT, a unui program de tip Scoala dupa Scoala pentru 120 elevi din GT, a unui Program de meditatii pentru 20 de elevi de
liceu, sesiuni de consiliere educationala si psihologica (pentru toti elevii), consiliere vocationala si orientare in cariera (pt 120 de elevi
cls.VII-VIII, liceu), implicarea elevilor in cadrul unui Centru de activitati recreative (participarea la ateliere, workshopuri artistice, vizite de
studiu, excursii tematice, schimburi de experienta concursuri sportive, programe de voluntariat etc). Prin programul complex destinat celor
235 de elevi din GT, proiectul contribuie la realizarea OS 6.3.
Referitoare la SUERD
Aria prioritară SUERD
Referitoare la alte strategii
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Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor SN privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei, prin cresterea ratei participarii si
imbunatatirea rezultatelor obtinute de copiii cuprinsi in invatamantul prescolar, primar, gimnazial si secundar superior. Proiectul aduce
aportul la realizarea obiectivelor Strategiei Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor Romani Apartinand Minoritatii Rome 20152020, prin reducerea decalajului de acumulare educationala si participare scolara, promovarea educatiei incluzive si reducerea cazurilor
de discriminare si segregare scolara, cresterea ponderii prescolarilor si elevilor romi care beneficiaza de suport prin programe
educationale (min 28) Sunt adresate si o parte dintre punctele slabe identificate in cadrul PDR Sud-Vest: decalajul intre pregatirea oferita
de scoala si cerintele pietei muncii, disparitatile educationale intre mediul rural si urban, precum si infrastructura de educatie insuficienta si
neadaptata stndardelor modern in materie. Initiativa propusa este in concordanta cu SN pt Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020,
mai exact cu 3 dintre masurile propuse in cadrul Ob Gen 1 – Imbunatatirea acesului copiilor la servicii de calitate: M 1.1.3 Cresterea
accesului copiilor la educatie M 1.2.3 Cresterea calitatii serviciilor de educatie .M 1.3.3 Implicarea comunitatii in asigurarea respectarii
drepturilor copiilor. Strategia privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii in Romania prin implementarea de masuri de preventie a
abandonului scolar timpuriu in randul a 275 de prescolari si elevi cu parinti plecati la munca in strainatate, cat si prin imbunatatirea relatiei
copil-parinte ca urmare a activitatilor de educatie parentala.
Strategii relevante:
- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020
- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România
- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest

Riscuri
Fiecare activitate prevazuta in proiect genereaza riscuri cu impact diferit, care pot fi atenuate prin masurile prevazute in proiect. Riscurile
sunt asociate de regula cu un nivel scazut de implicare a grupului tinta in activitatile proiectului, nivel generat de potentiali factori care ar
impiedica participarea grupului tinta la activitatile proiectului. Avand in vedere faptul ca grupul tinta al proiectului este alcatuit din prescolari
si elevi, va fi mai dificila implicarea si mentinerea acestora in cadrul proiectului, insa au fost prevazute inca din etapa de scriere a cererii de
finantare o serie de masuri menite sa diminueze si chiar sa elimine aceste potentiale riscuri. Riscurile vor trebui gestionate atent pt. a ne
asigura ca obiectivele ambitioase vor fi atinse si ca proiectul va contribui semnificativ si sustenabil la reducerea fenomenului de parasire
timpurie a scolii din cele 2 comunitati. Riscurile au fost identificate cu ocazia elaborarii analizei de nevoi. Proiectul a fost
Detaliere riscuri
Nr.
crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului

1.

Lipsa de interes a beneficiarilor minori ( prescolari si elevi)
si/sau a parintilor/reprezentantilor acestora pt. participarea la
interventiile in domeniul educatiei din cauza lipsei de resurse
materiale de baza.

Risc cu impact mare . Pentru prevenirea acestui risc s-a
prevazut: 1)asigurarea unui caracter interactiv al activitatilor
educationale si recreative; 2) introducerea in structura
pachetului de asistenta in domeniul educatiei a unor masuri de
acompaniere (sprijin financiar conditionat de prezenta la
activitatile educationale) pt. membrii grupului tinta; 3)
includerea unor excursii tematice, vizite de studiu gratuite atat
pentru prescolari si elevi. 4)Intensificarea promovarii
beneficiilor pt. elevi si a rezultatelor obtinute in cadrul
activitatilor de educatie parentala, campanii de constientizare.

2.

Abandonul membrilor GT, nefinalizarea activitatilor din proiect
si neindeplinirea indicatorilor.

Risc cu impact mare. Abandonul membrilor GT, nefinalizarea
activitatilor din proiect si neindeplinirea indicatorilor. Abandonul
genereaza intarzieri, neindeplinirea activitatilor in care membrii
grupului tinta sunt implicati, depasirea termenelor alocate
pentru aceste activitati conform grafic, cheltuieli neeligibile.
Gradul de risc este mare. In situatia extrema a inregistrarii de
cazuri de abandon, se va proceda la inlocuirea persoanelor cu
cele din lista de rezerve.

3.

Intreruperea finantarii de catre institutiile responsabile.
Riscurile de ordin financiar pot aparea in orice etapa a
implementarii proiectului de aceea solicitantul si partenerii
trebuie sa aiba o planificarea initiala a fluxurilor financiare
necesare pe toata durata de implementare a proiectului.

Risc cu impact mic
Riscurile externe precum intreruperea finantarii sau schimbarile
legislative nu pot fi prevenite insa pot fi minimizate si eliminate
la momentul aparitiei printr-o planificare riguroasa a modului de
implementare a proiectului.
Previziunile privind necesarul de flux financiar trebuie sa aiba in
vedere aceste risc care poate surveni in perioada de derulare a
oricarui proiect. Prin anticiparea nevoilor financiare si crearea
de rezerve de disponibil care pot fi utilizate in astfel de situatii
acest risc poate fi eliminat.
Riscul privind modificarile legislative poate fi minimizat prin
informarea permanenta a echipei de implementare a proiectului
privind pachetul legislativ referitor la implementarea proiectelor
finantate din fonduri structurale si de coeziune.

4.

Neinceperea la timp a activitatilor proiectului

Risc cu impact mediu. Pentru a elimina acest risc, se vor lua
urmatoarele masuri: - respectarea graficului Gantt de catre
fiecare partener; - comunicare continua privind desfasurarea
proiectului, inceperea / intarzierea activitatilor; - actualizarea
graficului Gantt in vederea implementarii cu succes a
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Nr.
crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului
proiectului. Inca din etapa de scriere s-au luat masuri
preventive pentru atenuarea acestui risc, astfel incat durata de
implementare a unor subactivitati este mai mare decat numarul
efectiv de ore de lucru alocate expertilor, special pentru a se
asigura corelarea activitatilor proiectului cu durata anului
scolar.

5.

Intarzieri ale cererilor de plata / rambursare

Risc cu impact mediu. Pentru a elimina acest risc, se vor lua
urmatoarele masuri: - planificarea resurselor; - monitorizarea
cash flow-ului; - transmiterea cererilor de plata / rambursare la
timp; - evitarea clarificarilor asupra cererilor de plata /
rambursare, prin transmiterea unor cereri corecte si complete; utilizarea mecanismului cererilor de prefinantare. Avand in
vedere ca Partenerii 3 si 4 sunt institutii de invatamant public,
acestea deja au alocat resurse pentru a asigura desfasurarea
activitatilor pentru o perioada de timp suficienta pana la
rambursarea sumelor cheltuite.

6.

Depasirea costurilor pentru anumite activitati din proiect

Risc cu impact mic. Includerea in etapa de scriere si de
depunere proiecte a bugetului detaliat, inclusiv a studiului de
piata care a stat la baza fundamentarii bugetului.

Principii orizontale
EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen
Proiectul promoveaza prin toate activitatile sale egalitatea de gen si nediscriminarea, respectand: principiul egalitatii de tratament intre
femei si barbati in privinta accesului la educatie. Principiul egalitatii de gen va fi aplicat in toate etapele implementarii proiectului:
elaborare, identificare GT si in managementul proiectului.Egalitatea de gen a fost asigurata in activitatea de concepere si redactare a
proiectului prin includerea in echipa atat a persoanelor de gen feminin, cat si a persoanelor de gen masculin. Responsabilizarea si
distributia sarcinilor va avea la baza criteriul competentei si va valorifica experienta membrilor, fara referiri de tip prejudecata sau
stereotipie, in functie de varsta, gen, statut, apartenenta etnica. Se va desemna o persoana responsabila cu urmarirea si raportarea
respectarii legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de gen, atat in relatiile de munca, cat si in lucru cu grupurile vulnerabile. Pentru GT
egalitatea de gen se realizeaza prin faptul ca cel putin 30% dintre persoanele recrutate vor fi de gen feminin. Sesiunile de informare si
materialele de informare vor contine mesaje de prevenire a oricarei forme de discriminare. In cadrul workshopurilor de comunicare
destinate elevilor din GT, mai precis in cadrul workshopului DrOD – drepturile omului si democratie se vor prezenta si promova principiile
egalitatii de gen
Nediscriminare
Activitatile propuse respecta legislatia secundara a Comunitatii referitoare la prevenirea oricaror forme de discriminare bazate pe sex,
rasa, origine etnica, convingeri religioase sau credinte, invaliditate, varsta sau orientare sexuala.Sprijinul acordat este accesibil tuturor
potentialilor beneficiari, odata indeplinite criteriile de eligibilitate. Diseminarea informatiilor va fi realizata incat sa se adreseze tuturor
beneficiarilor potentiali, fara a se face nici o distinctie. Selectarea GT se va realiza fara impunerea unor criterii discriminatorii. In urma
analizei de nevoi s-a determinat ca minim 28 de copii din GT vor fi de etnie roma. In cadrul proiectului, atelierele propuse grupului tinta in
cadrul activitatilor educationale, vor dezvolta topici referitoare la nediscriminare. Sesiunile de informare si materiale de promovare vor
contine mesaje de prevenire a oricarei forme de discriminare. Pe intreg parcursul proiectului, nu vor fi realizate in niciun mod activitati,
comunicari sau interventii care sa incalce drepturile individuale ale unor persoane, pe oricare dintre criteriile de nediscriminare stabilite
prin intermediul legislatiei europene sau nationale. Managerul de proiect e responsabil de asigurarea, aplicarea si respectarea principiilor
egalitatii de sanse pe intreaga durata a proiectului prin: elaborarea unui regulament intern; sanctionarea imediata a oricarui comportament
discriminatoriu. In toate etapele de elaborare si implementare a proiectului se va respecta principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii
de orice natura, singurele criteriile in vederea admiterii in echipa de elaborare a cererii de finantare, de implementare si de derulare a
activitatilor din prezentul proiect, precum si in grupul
Accesibilitate persoane cu dizabilităţi
Proiectul va incuraja includerea in grupul tinta a persoanelor cu dizabilitati, in conditii de egalitate cu celelalte categorii de persoane, prin
activitati de informare si constientizare cu privire la beneficiile participarii activitatile proiectului. Respectarea principiului accesibilitatii este
garantata prin faptul ca toate activitatile proiectului care implica grupul tinta se vor desfasura in incinta unitatilor de invatamant acestea
fiind corespunzatoare din punct de vedere al garantarii accesibilitatii pentru personale cu dizabilitati: adaptarea spatiilor si dotarilor in care
se vor organiza activitatile proiectului la nevoile identificate ale persoanelor cu dizabilitati;stabilirea unui program flexibil de desfasurare a
activitatilor si asistarea personalizata a acestora; stabilirea la nivelul proiectului a unei proceduri de comunicare si de colaborare cu
persoanele cu dizabilitati, care va fi aplicata in toate activitatile proiectului, la nivelul achizitiilor publice se va asigura ca
produsele/serviciile achizitionate nu restrictioneaza accesul anumitor categorii de persoane.
Schimbări demografice
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Regiunea Sud-Vest Oltenia se confrunta cu urmatoarele schimbari demografice majore:- structura de varsta (populatie imbatranita,
migratia tinerilor in strainatate si la orase, migratia femeilor );- rate scazute ale natalitatii;- structuri familiale modificate (unul sau ambii
parinti au migrat in strainatate, copiii au ramas in intretinerea bunicilor sau rudelor, de cele mai multe ori fara ca acestia sa fie
reprezentantii lor legali). In cadrul proiectului au fost prevazute o serie de masuri active ce urmaresc garantarea unui nivel imbunatatit de
educatie, si incluziune sociala a grupurilor devaforizate (Campanie de informare si constientizare a parintilor, persoanelor in grija carora
raman copiii, specialistilor, copiilor si publicului larg in ceea ce priveste obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara, cat si
la riscurile la care sunt supusi copiii cu parinti plecati la munca in straintate) – inclusiv cu sprijinul autoritatilor locale si principalilor
angajatorii din zona, astfel incat sa previna migratia popuatiei tinere catre alte localitati in cautarea unor posibilitati de scolarizare sau de
integrare pe piata muncii mai bune, evitaand asadar imbatranirea populatiei, scaderea natalitatii sau modificarea structurilor familiale.
DEZVOLTAREA DURABILĂ
Poluatorul plăteşte
Pentru asigurararea respectarii acestui principiu persoanele care vor face parte din echipa de management si echipa de implemetare vor
primi, in cadrul regulamentului intern de management si implementare al proiectului,instructiuni si proceduri precise privind importanta de
a proteja mediului inconjurator si privind tipul de masuri care trebuie adoptate pentru reducerea amprentei de mediu a proiectului. De
asemenea,in cadrul proiectului vor fi puse in aplicare masurile necesare pentru a reduce consumul de resurse,care se va realiza
prin:achzitionarea de echipamente cu un consum cat mai mic de resurse;comunicarea in cadrul proiectului cu precadere prin mijloace
electronice evitand cat mai mult utilizarea hartiei ca suport;arhivarea, in cadrul proiectului, se va face pe cat posibil electronic, cu exceptia
cazurilor in care este obligatorie utilizarea suportului de hartie. Proiectul va aduce o contributie la promovarea biodiversitatii prin utilizarea
de computere eficiente din punct de vedere al energiei consumate, hard-urile acestora sunt configurate pentru a se opri dupa 5 minute de
lipsa de activitate, monitoarele sunt setate sa afiseze imaginea neagra dupa 10 minute, iar copiatoarele configurate sa intre in stand-by
dupa 20 de minute. Printarea, atunci cand este posibil, se va realiza fata-verso in scopul evitarii consumului excesiv de hartie, hartia ce
nu poate fi reutilizata se recicleaza, pentru aceasta folosindu-se cosuri special amenajate. Se vor insera mesaje speciale in
corespondenta electronica, care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia. (ex: „PROTEJEAZA
MEDIUL INCONJURATOR – Chiar este nevoie sa printezi acest email?” sau „Do you really need to print this e
Protecţia biodiversităţii
Activitatile proiectului au un impact redus asupra mediului (sunt activitati educationale, actiuni de promovare si constientizare, etc).
Proiectul va aduce o contributie la promovarea biodiversitatii prin utilizarea de computere eficiente din punct de vedere al energiei
consumate, hard-urile acestora sunt configurate pentru a se opri dupa 5 minute de lipsa de activitate, monitoarele sunt setate sa afiseze
imaginea neagra dupa 10 minute, iar copiatoarele configurate sa intre in stand-by dupa 20 de minute. Printarea, atunci cand este posibil,
se va realiza fata-verso in scopul evitarii consumului excesiv de hartie, hartia ce nu poate fi reutilizata se recicleaza, pentru aceasta
folosindu-se cosuri special amenajate. Se vor insera mesaje speciale in corespondenta electronica, care sa atraga atentia asupra
problemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia. (ex: „PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR – Chiar este nevoie sa printezi
acest email?” sau „Do you really need to print this e-mail?”). Mai mult, temele abordate in cadrul workshopului ChEV – Chimie si Energie
Verzi destinat elevilor din GT, vizeaza: mediul natural, resursele naturale, poluarea mediului si sanatatea umana, influenta factorilor de
mediu asupra organismelor vii, strategia Romaniei in domeniul protectiei mediului, etc. Astfel, grupul tinta va fi informat de existenta
principiului „poluatorul plateste”, conform caruia legislatia romana sanctioneaza daunele aduse mediului prin poluarea acestuia (cu
intentie sau din neglijenta).
Utilizarea eficientă a resurselor
Toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului vor avea in vedere respectarea unui raport bun pret-calitate, realizarea unui
consum redus de energie electrica si consumabile, evitarea unui impact negativ asupra mediului. Printre obiectivele echipei de
implementare privind protectia mediului inconjurator, cu precadere reducerea amprentei de carbon, se numara urmatoarele:-Reducerea
nivelului de energie electrica utilizata; -Reducerea consumului de hartie; -Reducerea consumului de carburant; -Luarea unor decizii
responsabile in procesul de achizitie, in special privind parteneriatul cu furnizori care, in activitatile lor, au in vedere considerente legate
de protectia mediului
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
Epoca actuala este marcata de incalzirea globala, datorata in principal activitailor antropice, ceea ce face ca societatea sa se confrunte
cu doua mari probleme: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera, in scopul de a stabiliza nivelul
concentraiei acestora in atmosfera pentru a impiedica influena antropica asupra sistemului climatic si pentru a permite adaptarea in mod
natural a ecosistemelor naturale, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la efectele schimbarilor climatice, inand cont de faptul ca
aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita ineriei sistemului climatic, indiferent de rezultatul aciunilor de reducere a emisiilor.
Mijloacele utilizate pe parcursul implementarii in vederea atenuarii si adaptarii la schimbarile climatice sunt multiple:- pe parcursul
implementarii resursele necesare proiectului sunt utilizate eficient si sustenabil, in principal prin aplicarea unor reguli si inducerea unor
comportamente de consum raional al resurselor;- va fi incurajata colectarea selectiva a deseurilor si promovata reducerea volumului de
deseuri;- va fi sustinuta reutilizarea, recuperarea si reciclarea deseurilor; - vor fi intoduse masuri de crestere a capacitaii de rezistenta la
dezastre.
Rezilienţa la dezastre
In cadrul activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, copiii din grupul tinta vor fi constientizati de necesitatea conservarii mediului natural
in vederea evitarii dezastrelor ecologice.

Metodologie
Proiectul va fi implementat in parteneriat de 3 asociatii (ONG-uri) si 2 institutii de invatamant, in regiunea Sud-Vest Oltenia (judetele Dolj si
Valcea). Activitatea de management al proiectului este o activitate transversala care se va desfasura pe tot parcursul proiectului si care are ca
obiectiv: definirea si stabilirea metodelor de organizare si gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activitatilor
desfasurate cu resursele financiare, umane si materiale alocate/folosite si a rezultatelor atinse la finalizarea fiecarei activitati, alocarea
sarcinilor pentru responsabilii implicati in proiect si stabilirea termenelor pentru fiecare activitate si subactivitate. Echipa de implementare este
alcatuita din: Solicitant: manager de proiect, 1 coordonator GT (rol in identificarea, selectarea, mentinerea legaturii cu GT, inregistrarea si
coordonarea GT), 1 Responsabil suport educational (rol in organizarea si coordonarea programelor educationale pt copiii din GT), 1 Expert 1
activitati recreative si workshopuri (rol in organizarea de evenimente si in derularea de activ recreative cu copiii), 2 Asistenti sociali (rol in
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realizarea de anchete sociale, inclusiv vizite la domiciliul copiilor si in facilitarea comunicarii cu parintii plecati). Partener 1:-1 coordonator
activitati (rol in coordonarea si implementarea directa a tuturor subactivitatilor ce revin in sarcina P1);- 1 responsabil consiliere (rol in
organizarea si coordonarea activitatilor de sprijin psiho-social si de educatie parentala, 1 consilier vocational (furnizare sesiuni consiliere elevi
si parinti, sustinere workshopuri educatie parentala), 1 Expert 2 activitati recreative si workshopuri (rol in organizarea de evenimente de tip
workshop si in derularea de activ recreative cu copiii). Partener 2:-1 coordonator activitati (rol in coordonarea si implementarea directa a tuturor
subactivitatilor ce revin in sarcina P2); 1 Expert 3 activitati recreative si workshopuri (rol in organizarea de evenimente de tip workshop si in
derularea de activ recreative cu copiii). Partener 3:-1 coordonator activitati (rol in coordonarea si implementarea directa a tuturor subactivitatilor
ce revin in sarcina P3); -1 Expert 1 Grup tinta (rol in identificarea, recrutarea si selectarea GT din cadrul P3); -1 Consilier educational (sustine
sesiuni de consiliere educationala pt copii si parinti, wk copii); - Educator "Gradinita interactiva" P3 (sustine activitatile cu copiii in Gradinita
Interactiva); Educator activitati recreative P3(supravegheaza copii in timpul activitatilor recreative); - Cadre didactice SDS/workshopuri (sustin
programe educationale SDS, wk digitalizare); Cadre didactice workshopuri artistice P3 (sustin ateliere tematice de muzica, desen, sport etc). ).
Partener 4:-1 coordonator activitati (rol in coordonarea si implementarea directa a tuturor subactivitatilor ce revin in sarcina P4); -1 Expert 1
Grup tinta (rol in identificarea, recrutarea si selectarea GT din cadrul P4); -1 Consilier educational (sustine sesiuni de consiliere educationala pt
copii si parinti, wk copii); - Educator "Gradinita interactiva" P4 (sustine activitatile cu copiii in Gradinita Interactiva); Educator activitati recreative
P4(supravegheaza copii in timpul activitatilor recreative); - Cadre didactice SDS/workshopuri (sustin programe educationale SDS, wk
digitalizare); Cadre didactice workshopuri artistice P4 (sustin ateliere tematice de muzica, desen, sport etc). Cadre didactice Program Meditatii,
Psiholog (sustine sesiuni de consiliere psihologica pt copii si parinti). Echipa de management va stabili de la inceput procedurile de lucru:
raportare tehnico-financiara, arhivare, comunicare interna, circuitul documentelor, instrumente de control, monitorizare si evaluare interna Va
realiza metodologii de lucru, in vederea asigurarii desfasurarii activitatilor proiectului in mod eficient si unitar, la nivelul parteneriatului si
asigurarii conditiilor optime pentru atingerea rezultatelor si indicatorilor. Va fi elaborata fisa postului care va cuprinde responsabilitati si obligatii
ale acestora. Fiecare persoana va fi responsabila de realizarea unor subactivitati si va raporta periodic managerului de proiect/coordonatorului
de partener. Va fi elaborat un plan de realizare a proiectului care va contine termene, activitati, obiective, rezultate obtinute si resurse alocate.
Se va urmari permanent derularea activitatilor, stadiul de indeplinire a obiectivelor respectarea termenelor asumate si modul de alocare a
resurselor. Managerul de proiect va coordona toate activitatile desfasurate, va raspunde in termeni de realizare a indicatorilor si a rezultatelor,
de implementarea activitatilor propuse; avizeaza rapoartele de activitate, coordoneaza activitatea de realizare a CP/CR. Metodologia de
realizare a activitatii de management: saptamanal vor avea loc intalniri cu persoanele cheie din echipa de implementare a proiectului, in
vederea identificarii si remedierii problemelor curente aparute in implementarea proiectului; lunar vor avea loc sedinte ale intregii echipe de
implementare, ocazie cu care va fi discutata situatia realizarii activitatilor si indeplinirii indicatorilor propusi. Planificarea activitatilor la nivel de
proiect, trasarea obiectivelor, sarcinilor si responsabilitatilor precum si a strategiilor de actiune pe termen scurt si lung, in conformitate cu
prevederile cererii de finantare, reglementarile legislative si rezultatele vizate;- Gestiunea activitatilor in conformitate cu graficul de activitati al
proiectului, gestiunea si controlul resurselor umane si implementarea corespunzatoare a activitatilor - in termen si cu rezultatele dorite,
urmarirea stadiului activitatilor si a gradului de realizarea a indicatorilor, identificarea riscurilor si solutionarea problemelor etc.; -Discutii /
corespondenta regulata la nivelul parteneriatului - in vederea asigurarii unui control riguros al activitatilor si a unui proces de implementare
unitar. Managerul de proiect va comunica in permaneneta cu coordonatorii partenerilor. Monitorizarea si evaluarea interna se va realiza prin:
intalniri de lucru; rapoarte de monitorizare, evaluare si control;analiza rapoartelor lunare de activitate si a fiselor de pontaje, rapoarte financiare
trimestriale sau in functie de frecventa depunerii CR/CP, raporte de proges trimestriale/lunare, vizite monitorizare. Echipa de management va
stabili, inca de la inceput tintele intermediare anuale: de exemplu, in primul an de implementare se vor organiza activitati pentru aproximativ
50% din GT. In fiecare an de implementare se vor desfasura acelasi activitati, dar cu GT diferit. Modalitatea de implementarea a
activitatilor/subactivitatilor:s.1.1 Identificarea GT se va efectua de catre S, P3 si P4 prin:- sesiuni de informare si constientizare; -anchete
sociale in randul copiiilor din cele 2 unitati de invataamnt;- activ de informare si publicitate a proiectului (pagina FB, site, materiale de info).
Selectia se va efectua de catre o comisie, tinand cont de metodologia descrisa in sectiunea Grup tinta in baza criteriilor prevazute in Ghidul
CS. Dosarele depuse vor fi verificate de comisia de selectie ce va intocmi lista candidatilor admisi in grupul tinta, lista candidatilor propusi ca
rezerve si lista candidatilor respinsi. S va urmari si monitoriza GT pe parcursul proiectului. s1.2.S, P3 si P4 vor furniza suport educational
pentru 40 de prescolari (wk educationale: 5 wk/an, 2 ore/sesiune, 2grupe* max 10 participanti/workshop/an, Gradinita Interactiva1gr*10copii/an, 2gr/proiect). s1.3. S, P3 si P4 vor furniza suport educational pt 235 de elevi (wk educationale: 60 wk/an, 2-3ore/sesiune,
10grupe* 10-15 participanti/workshop/an, SDS-6gr*10copii/an, 12gr/proiect, Program Meditatii 1gr*10copii/an, 2gr/proiect). s1.4 275 prescolari
si elevi beneficiari de sesiuni de consiliere educationala/psihologica (implementate de P3 si P4), individuala si de grup si de wk de comunicare
si asertivitate (organizate de P3), iar 120 dintre acestia (elevi cls VIII, IX) si de consiliere si orientare in cariera (P2). s1.5. Toti parteneri se vor
implica in derularea de activitati recreative si de socializare cu cei 275 copii din GT (60copii/an participanti la Workshopuri artistice tematice; 32copii/an copii participanti la competitii sportive: minim 4 concursuri/an; - 60/an participanti la atelier de traditii populare; - 10/an la vizite de
studiu la Facultati; -20 de prescolari/an participanti la vizite la ZOO; -10/an la schimburi de experienta;- 15 elevi/an la excursii tematice; -min 10
elevi in cadrul programului de voluntariat). S.2.1 S va acorda ajutor financiar celor 275 de copii din GT. 3.1 P2, P3 si P4 vor sustine sesiuni de
consiliere si wk de educatie parentala pt 275 de parinti/reprezentanti. S, P3 si P4 vor realiza activitati de comunicare on-line cu parintii plecati in
strainatate. 4.1. Toti partenerii se vor implica in dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
institutiilor locale (parteneriate, intalniri, workshopuri tematice). 5.1. Toti partenerii se vor implica in organizarea si derularea unei campanii de
informare si constientizare pe tema migratiei parintilor la munca. 7.1. Masurile minime de informare si publicitate prevazute in cadrul acestui
proiect sunt: conferintele de lansare si finalizare a proiectului, mape (min. 200 buc), afise (min.10 buc), pliante (min. 200 buc), roll-up (1-2 buc.),
pixuri inscriptionate (min.200 buc) 1 pagina FB, 4 articole presa, etc.

Indicatori prestabiliţi
Componenta 1
Indicatori prestabiliţi de realizare
Denumire indicator
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP)
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar)

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

40.00

0

40

235.00

0

235

Unitate
măsură

Valoare ţintă

Nr.
Nr.

Plan de achiziţii
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Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

3832529917
Achizitia de materiale consumabile
Materiale consumabile pentru selectia si inregistrarea grupului tinta
30192000-1 - Accesorii de birou , 30197220-4 - Agrafe de birou , 30197210-1 - Bibliorafturi ,
30197110-0 - Capse , 22852000-7 - Dosare , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit , 30192121-5 - Pixuri
, 22816300-6 - Post-it , 31214110-3 - Separatoare , 30125110-5 - Toner pentru imprimantele
laser/faxuri
Furnizare
10,191.95

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Ianuarie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Ianuarie 2021

Dată semnare contract:

Ianuarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

3762737348
Achizitie de licente software
Licente soft editare texte, tabele, prezentari, Licente sistem de operare
48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice
Furnizare
7,545.63

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Martie 2021

Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

809365753
Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
Laptopuri, HDD portabil, multifunctionala
30213100-6 - Computere portabile , 30232110-8 - Imprimante laser , 30233132-5 - Unităţi de hard
disk
Furnizare
25,409.99

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Martie 2021

Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:

538875366
Achizitie mobilier
Scaune pentru birou operaţional
39130000-2 - Mobilier de birou , 39112000-0 - Scaune
Furnizare
1,398.01

LEI
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Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Martie 2021

Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

2103830243
Achizitie servicii catering
Servicii catering participanti caravane informare, Servicii catering participanti caravane informare
55520000-1 - Servicii de catering
Servicii
31,185.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Martie 2021

Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

1306330913
Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa
Pachet servicii cazare, transport, masa excursii tematice
63510000-7 - Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe , 55110000-4 - Servicii de cazare la
hotel , 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării , 63000000-9 - Servicii de
transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
Servicii
36,009.40

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Aprilie 2021

Dată semnare contract:

Aprilie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:

3679397106

Titlul achiziţiei:

Achizitie servicii organizare evenimente

Descrierea achiziţiei:

Organizare evenimente de tip workshop

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

79952000-2 - Servicii pentru evenimente
Servicii
11,662.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Aprilie 2021

Dată semnare contract:

Aprilie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:

543823479
Achizitie servicii inchirere sala
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Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:

Inchiriere sala caravane informare
70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Servicii
8,568.00

Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Februarie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Februarie 2021

Dată semnare contract:

Februarie 2021

LEI

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIAŢIA ECONYOUTH
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

2025780453
Achizitia de materiale consumabile
Materiale consumabile consiliere elevi si activitati consiliere si educatie parentala
30197220-4 - Agrafe de birou , 30197210-1 - Bibliorafturi , 30197110-0 - Capse , 22852000-7 Dosare , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit , 30192121-5 - Pixuri , 22816300-6 - Post-it , 312141103 - Separatoare , 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri
Furnizare
11,193.64

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Ianuarie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Ianuarie 2021

Dată semnare contract:

Ianuarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIAŢIA ECONYOUTH
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

2840475088
Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa
servicii cazare, transport, masa schimb de experiente
63510000-7 - Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe , 55110000-4 - Servicii de cazare la
hotel , 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării , 63000000-9 - Servicii de
transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
Servicii
25,418.40

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Aprilie 2021

Dată semnare contract:

Aprilie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIAŢIA ECONYOUTH
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

4042292055
Achizitie servicii editare si tiparire
Servicii design, editare si tiparire ghid de cariera/brosura parinti
79970000-4 - Servicii de editare , 79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare
Servicii
14,422.80

LEI

Achiziţie directă
Martie 2021
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Dată publicare rezultat evaluare:

Martie 2021

Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIAŢIA ECONYOUTH
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

150803450
Achizitie servicii organizare evenimente
Servicii organizare evenimente de tip workshop
79952000-2 - Servicii pentru evenimente
Servicii
70,686.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Mai 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Mai 2021

Dată semnare contract:

Mai 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ASOCIAŢIA ECONYOUTH
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

252848687
Achizitie servicii publicitate
Creare si difuzare spoturi radio si TV, creare si publicare anunturi presa
79341000-6 - Servicii de publicitate
Servicii
47,600.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Aprilie 2021

Dată semnare contract:

Aprilie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
ID dosar achiziţiei:

692667995

Titlul achiziţiei:

Achizitia de materiale consumabile

Descrierea achiziţiei:

Achizitia de materiale consumabile

CPV:

Tip contract:
Valoare contract:

30192000-1 - Accesorii de birou , 30197220-4 - Agrafe de birou , 30197210-1 - Bibliorafturi ,
30197110-0 - Capse , 22852000-7 - Dosare , 30197620-8 - Hârtie pentru scris , 30192121-5 - Pixuri
, 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri
Furnizare
4,797.79

Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Februarie 2021

LEI

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Februarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:

3495441780
Achizitia de materiale ateliere
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Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

Achizitia de materiale ateliere
35113450-8 - Haine sau ponchouri de protecţie
Furnizare
9,282.00

LEI

Achiziţie directă
Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
ID dosar achiziţiei:

1729078046

Titlul achiziţiei:

Achizitie mobilier

Descrierea achiziţiei:

Achizitie mobilier

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:

39130000-2 - Mobilier de birou , 39112000-0 - Scaune
Furnizare
3,060.01

Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Februarie 2021

LEI

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Februarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
ID dosar achiziţiei:

3876583669

Titlul achiziţiei:

Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa

Descrierea achiziţiei:

Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa

CPV:

Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

55110000-4 - Servicii de cazare la hotel , 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a
mâncării , 55120000-7 - Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel , 63000000-9 - Servicii
de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
Servicii
35,700.00

LEI

Achiziţie directă
Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Aprilie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
ID dosar achiziţiei:

1530086518

Titlul achiziţiei:

Achizitie servicii organizare evenimente

Descrierea achiziţiei:

Achizitie servicii organizare evenimente

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

55520000-1 - Servicii de catering
Servicii
17,493.00

LEI

Achiziţie directă
Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
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Dată semnare contract:

Aprilie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ID dosar achiziţiei:

2679272127

Titlul achiziţiei:

Achizitie materiale educationale

Descrierea achiziţiei:

Achizitie materiale educationale

CPV:

37524600-3 - Jocuri de memorie , 37524100-8 - Jocuri educative

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

43,265.66

Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Februarie 2021

LEI

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Februarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ID dosar achiziţiei:

1466241827

Titlul achiziţiei:

Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice

Descrierea achiziţiei:

Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

30213100-6 - Computere portabile , 30232110-8 - Imprimante laser , 30191200-6 Retroproiectoare , 30213200-7 - Tablet PC
Furnizare
79,799.90

LEI

Achiziţie directă
Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ID dosar achiziţiei:

2414711845

Titlul achiziţiei:

Achizitie servicii catering

Descrierea achiziţiei:

Achizitie servicii catering

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

55520000-1 - Servicii de catering
Servicii
172,141.20

LEI

Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE
Februarie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Februarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 4 - LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
ID dosar achiziţiei:

189502267

Titlul achiziţiei:

Achizitie materiale educationale

Descrierea achiziţiei:

Achizitie materiale educationale
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CPV:

37524600-3 - Jocuri de memorie , 37524100-8 - Jocuri educative

Tip contract:

Furnizare

Valoare contract:

43,265.66

Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Februarie 2021

LEI

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Februarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 4 - LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
ID dosar achiziţiei:

2304488825

Titlul achiziţiei:

Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice

Descrierea achiziţiei:

Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

30213300-8 - Computer de birou , 30232110-8 - Imprimante laser , 30191200-6 - Retroproiectoare ,
30213200-7 - Tablet PC
Furnizare
75,497.45

LEI

Achiziţie directă
Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 4 - LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
ID dosar achiziţiei:

1317240476

Titlul achiziţiei:

Achizitie mobilier

Descrierea achiziţiei:

Achizitie mobilier

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

39122100-4 - Dulapuri
Furnizare
4,869.96

LEI

Achiziţie directă
Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 4 - LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
ID dosar achiziţiei:

3278345394

Titlul achiziţiei:

Achizitie servicii catering

Descrierea achiziţiei:

Achizitie servicii catering

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

55520000-1 - Servicii de catering
Servicii
172,141.20

LEI

Achiziţie privată competitivă conform Ordin MFE
Februarie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:
Dată semnare contract:

Februarie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:
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Resurse umane implicate
Tabel centralizator resurse umane
Nr.
crt. Rol
1 Manager proiect

Nume persoană

Codul ocupaţiei

Mogosan Ana-Maria

242101 manager proiect

2 Coordonator grup tinta

242320 specialist in recrutare

3 Responsabil suport educational

242104 responsabil proces

Expert 1 activitati recreative si
4
workshopuri
5 Asistent social 1

243209 organizator relatii
263501 asistent social nivel superior

6 Asistent social 2
7 Coordonator Partener 1

263501 asistent social nivel superior
DRAGAN CRISTINA MONICA

242108 manager imbunatatire procese

8 Responsabil activitati consiliere

242315 consilier vocational

9 Consilier vocational

242315 consilier vocational

Expert 2 activitati recreative si
10
workshopuri
11 Coordonator Partener 2
Expert 3 activitati recreative si
12
workshopuri
13 Coordonator Partener 3

243209 organizator relatii
Iordache Loredana-Magdalena

242108 manager imbunatatire procese
243209 organizator relatii

Vlad Marian

242108 manager imbunatatire procese

14 Expert 1 grup tinta

242309 analist recrutare/integrare salariati

15 Consilier educational 1

235903 consilier scolar

16 Educator “Gradinita interactiva”

234201 profesor in invatamantul prescolar

17 Educator activitati recreative P3

234201 profesor in invatamantul prescolar

18 Cadre didactice SDS/workshopuri

233002 profesor in invatamantul gimnazial

Cadre didactice workshopuri
19
artistice
20 Coordonator Partener 4

233002 profesor in invatamantul gimnazial
Ivanescu Eliana -Mihaela

242108 manager imbunatatire procese

21 Expert 2 grup-tinta

242309 analist recrutare/integrare salariati

22 Consilier educational 2

235903 consilier scolar

23 Educator “Gradinita interactiva”

234201 profesor in invatamantul prescolar

24 Educator activitati recreative

234201 profesor in invatamantul prescolar

25 Cadre didactice SDS/workshopuri

233002 profesor in invatamantul gimnazial

Cadre didactice workshopuri
26
artistice

233002 profesor in invatamantul gimnazial

27 Psiholog

psiholog in specialitatea psihologie
263407 educationala, consiliere scolara si

28 Cadre didactice program meditatii

233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
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1.

Rol:

Manager proiect

Nume persoană:

Mogosan Ana-Maria

Codul ocupaţiei:

242101 manager proiect

Atribuţii:

• Asigurarea managementului proiectului; Identificarea si prioritizarea activitatilor si evenimentelor
cheie ale proiectului;elaborarea planului detaliat al proiectului; monitorizarea si adaptarea planului
proiectului pt. a corecta devierile; propunerea de solutii pt. rezolvarea problemelor aparute;
Constituirea echipei de management si de implementare (identificare si recrutare) si stabilirea
detaliilor/metodologiei de colaborare; Realizarea analizei riscurilor si posibilele efecte ale acestora;
Corelarea graficului de activitati cu planificarea executiei bugetare si resurselor umane;
• Gestionarea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pt. proiect: planificarea resurselor si
costurilor necesare proiectului; Elaborarea planurilor si metodelor de lucru pt. echipa de proiect;
repartizarea sarcinilor, monitorizarea si controlarea performantelor echipei de proiect; evaluarea
performantelor echipei si asigurarea feed-back-ului necesar; Aprobarea procedurilor de lucru si de
raportare si stabilirea modului de control al respectarii acestora; Verificarea si aprobarea livrabilelor
/rezultatelor si corelarea lor cu activitatile proiectului; Monitorizarea atingerii indicatorilor /rezultatelor
asumati prin cererea de finantare
• Coordonarea procedurilor de achizitie si asigurarea de existenta resurselor necesare pt. aceste
achizitii; Intocmirea documentelor oficiale avansate catre OIR POCU care fac referire la aspectele
proiectului elaborarea graficelor de rambursare, lista achizitiilor, notificari, acte aditionale etc.);
Coordonarea activitatilor de raportare periodice catre OI POCU Monitorizarea gradului de executie
bugetara, eligibilitatea platilor si avizarea platilor. Aprobarea de solutii pt. depasirea punctelor critice
aparute in implementarea proiectului; Stabilirea masurilor pt. corectia eventualelor abateri, in acord
cu obiectivele proiectului;
• Verificarea si avizarea documentelor care se trimit catre Autoritatea de Management si catre terte
organizatii si institutii; Identificarea si stabilirea cerintelor de comunicare in cadrul echipei;
asigurarea comunicarii cu toate persoanele interesate de proiect. Participarea la evenimentele din
cadrul proiectului si aprobarea liniei de comunicare; Identificarea cerintelor de calitate in cadrul
proiectului; stabilirea procedurii de planificare, urmarire si control a calitatii; Evaluarea calitatii
rezultatelor proiectului; Participarea la intocmirea documentatiei pt. depunerea cererilor de
rambursare si cererilor de plata.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere 5 ani
Experienta in implementarea a minim 1 proiect cu finantare nerambursabila
- 5 ani

Competenţe solicitate

-organizare, planificare si asumare a responsabilitatii;
-executarea responsabila a sarcinilor profesionale;
-buna capacitate de prioritizare;
-autocontrolul procesului de buna capacitate a a rezolva probleme si de a-si asuma riscuri
calculate;
-abilitati de comunicare scrisa si orala;
-abilitati in utilizarea MS Office;
-capacitatea de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor;
-spirit analitic;
-lucru in echipa.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae
Educaţie
Sep 1989 - Iun 1994

Inginer electric

59

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnica
Str. Bulevardul Decebal nr. 107, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj, România
Experienţă
Oct 2013 - Apr 2014

Expert implementare proiecte
SC PRIMASERV SRL
Str. Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 66, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Apr 2014 - Dec 2016

- Consultanta accesare fonduri nerambursabile pentru IMM-uri si institutii publice de cercetare
- Implementare proiecte POSCCE
- Intocmire planuri de afaceri
- Intocmire analize economico-financiare
Expert accesare Fonduri Europene
ARoTT Craiova
Str. Str. Stefan cel Mare nr. 12, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Ian 2017 - Iun 2020

- Manager de proiect in proiectul cu titlul: " Cercetări in vederea implementării unui sistem de
mentenanţă avansată pentru industria de automotive în scopul creşterii gradului de competitivitate
"- in cadrul Polului de competitivitate: „Automotive Sud-Vest Oltenia”, POSCCE 2007-2013
- Expert Centru de afaceri in proiectul cu titlul: “FII TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili”, Axa
prioritară: 3. “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de
intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale” , POS-DRU 2007-2013
- Responsabil proiect: “Dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din
cercetare în cadrul institutelor şi centrelor de cercetare aplicativă din România – implementarea
unui model pilot pentru compartimentele de specialitate”
- Implementare proiect “Invatarea bazata pe problema-PBL for professionals –ARCHIMEDES”,
Program ERASMUS+
- Implementare proiect “Development of regional clusters for research and implementation of
environmental friendly urban logistics” , funded by the programme Regions of Knowledge
(REGIONS-2012-2013-1)- DOROTHY
Expert accesare Fonduri Europene
ARoTT
Str. Str. Stefan cel Mare nr. 12, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Consultanta pentru accesare fonduri nerambursabile pentru IMM-uri si Institutii publice
de cercetare
Intocmire plan de afaceri pentru accesare Fonduri Structurale- POC, START-up /SPINOFF inovativ ; START-up Nation
Intocmire Analiza economico-financiare pentru proiecte in cadrul POC si POR
Intocmire Analiza cost beneficiu pentru proiect de Infrastructura publica: “REABILITARE
SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT - COMPLEX FACULTATI CU PROFIL ELECTRIC,
CORPURILE A(C8), B(C9), C(C10)”
Coordonare partener ARoTT in cadrul proiectului „Fii si tu antreprenor!, cod mysmis
106494”

Ian 2004 - Ian 2013

CS III, Ing., Implementare proiecte in cadrul PNCDI, FEDR
SC IPA CIFATT SA filiala Craiova
Str. Str. Stefan cel Mare nr. 12, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
- Consultanta accesare fonduri nerambursabile pentru IMM-uri
- Intocmire cereri de finantare fonduri structurale (POR, POSCCE, AIPPIMM) si Programul National
de Cercetare-Dezvoltare Inovare (PCCA)
- Manager Local Evaluare - Intocmirea Planului de Evaluare si evaluarea a 11 masuri pentru
proiectul Mobility, Development and Energy Use Reduction - FP7/Civitas Plus/MODERN
- Trainer diverse sesiuni tematice

Competenţe
Trainer
Intocmire rapoarte
Elaborare proiecte
Elaborare buget si cereri de
finantare
Elaborare planuri de evaluare
Consultanta IMM-uri
Elaborare analize costbeneficiu
Elaborare documentatie
pentru atragere fonduri
nerambursabile

Trainer pentru diverse sesiuni tematice: Formare antreprenoriala-management proiecte, Accesare
fonduri nerambursabile si de coeziune, Cercetare-Dezvoltare-Inovare
Intocmire raport cu privire la modul in care învăţarea bazată pe problemă şi TIC pot sprijini IMMurile din Europa
Intocmire proiecte in cadrul "schemei ajutor de minimis " conform HG 274/2013
Intocmire buget si cerere de finantare pentru proiecte finantate prin UEFISCD, POSDRU, POCU,
POSSCCE etc.
Intocmire Plan de Evaluare si evaluare masuri care are ca obiectiv imbunatatirea calitatii
transportului urban
Consultanta acordata IMM-urilor pentru atragere de finantari nerambursabile
Analiza cost-beneficiu pentru proiecte de infrastructura
Studii de fezabilitate, plan de afaceri si documente insotitoare pentru atragerea fondurilor
nerambursabile
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Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie

Scriere

Conversaţie

Pronunţie

engleza

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

franceza

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

2.

Rol:

Coordonator grup tinta

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

242320 specialist in recrutare

Atribuţii:

• Participarea la inregistrarea si monitorizarea grupului tinta, alcatuit din 40 de prescolari, 235 de
elevi din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani),
275 de părinţi/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
conform cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului,
mentinerea constanta a legaturii cu prescolarii, elevii si parintii/tutorii/persoanele care au in grija
copilul cu parinti plecati la munca in strainatate;
• Participarea la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor de informare, la inregistrarea si
centralizarea inscrierilor, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si
propune activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;
• Contribuie la elaborarea metodologiei de selectie grup tinta;
• Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in comisia de selectie;
• Inregistrarea si monitorizarea grupului tinta;
• Contribuie la eliminarea riscurilor asociate abandonului GT de la activitatile proiectului;
• Informarea, comunicarea si mentinerea legaturii cu grupul tinta pe parcursul derularii activitatilor
proiectului.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in recrutare grup-tinta - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind recrutarea, inregistrarea si monitorizarea de gruptinta;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

3.

Rol:

Responsabil suport educational

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242104 responsabil proces
• Organizeaza si monitorizeaza activitatile educationale destinate celor 40 de prescolari si 235 de
elevi din GT: workshopuri educationale si de digitalizare, asigurare logistica programe educationale,
supraveghere cadre didictice etc.
• Acordarea de suport educational GT alcatuit din copii de etnie roma.

Cerinţe din fişa postului
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Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in organizarea de activitati de tip workshop/programe educationale - 6 luni 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de evenimente tip workshop;
-Asigurarea logisticii necesare programelor educationale;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

4.

Rol:

Expert 1 activitati recreative si workshopuri

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

243209 organizator relatii

Atribuţii:

• Organizeaza si deruleaza caravane de informare si constientizare.
• Organizeaza si deruleaza activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului: ateliere,
excursii, concursuri, programe de voluntariat.
• Furnizeaza activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma.
• Organizeaza si deruleaza workshopuri;
• Incheie parteneriate;
• Contribuie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational, cu sprijinul
APL si al institutiilor locale.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in organizarea de activitati de tip recreativ (ateliere, excursii, concursuri) - 6
luni - 0.5 ani
-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de evenimente tip ateliere, excursii,
concursuri, programe de voluntariat;
-Asigurarea logisticii necesare evenimentelor;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae
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Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

5.

Rol:

Asistent social 1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

263501 asistent social nivel superior

Atribuţii:

• Faciliteaza comunicarea intre copii, cadrele didactice si parintii copiilor, plecati in strainatate.
• Realizeaza anchete sociale pentru copiii/elevii din grupul-tinta.
• Intocmeste planuri/fise individuale ale copiilor/elevilor din grupul-tinta, ce vor fi transmise parintilor
aflati in strainatate, prin mijloace de comunicare online (email, retele socializare).

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in activitati de asistenta sociala - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Abilitati si cunostinte necesare culegerii informatiilor pentru intocmirea anchetelor sociale, atat pe
baza documentelor aflate in scoli, cat si prin vizite la domiciliile copiilor;
-Cunostinte necesare analizarii si evaluarii informatiilor, pentru intocmirea de planuri/fise
individuale ce vor fi transmise parintilor, cu informatii privind: situatia generala a copilului, situatia
scolara, natura medicala/sociala,etc.;
-Cunostinte privind identificarea celor mai bune canale de comunicare online intre copii, cadrele
didactice si parintii copiilor, plecati in strainatate, pentru facilitarea comunicarii;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

6.

Rol:

Asistent social 2

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263501 asistent social nivel superior
• Realizeaza anchete sociale pentru copiii/elevii din grupul-tinta.
• Faciliteaza comunicarea intre copii, cadrele didactice si parintii copiilor, plecati in strainatate.
• Intocmeste planuri/fise individuale ale copiilor/elevilor din grupul-tinta, ce vor fi transmise parintilor
aflati in strainatate, prin mijloace de comunicare online (email, retele socializare).

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in activitati de asistenta sociala - 6 luni - 0.5 ani

-Abilitati si cunostinte necesare culegerii informatiilor pentru intocmirea anchetelor sociale, atat pe
baza documentelor aflate in scoli, cat si prin vizite la domiciliile copiilor;
-Cunostinte necesare analizarii si evaluarii informatiilor, pentru intocmirea unor planuri/fise
individuale ce vor fi transmise parintilor, prin email, retele socializare, cu informatii privind: situatia
generala a copilului, situatia scolara etc.;
-Cunostinte privind identificarea celor mai bune canale de comunicare online intre copii, cadrele
didactice si parintii copiilor, plecati in strainatate, pentru facilitarea comunicarii;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
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Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

7.

Rol:

Coordonator Partener 1

Nume persoană:

DRAGAN CRISTINA MONICA

Codul ocupaţiei:

242108 manager imbunatatire procese

Atribuţii:

• Coordonarea si implementarea directa a tuturor activitatilor /subactivitatilor ce revin in sarcina
Partenerului: Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
învăţământul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani); Activităţi
recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din învăţământul primar
(6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani); Furnizarea de servicii de
educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si facilitarea comunicarii copiilor cu
parintii plecati in strainatate; Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational
cu sprijinul APL si al institutiilor locale; Organizarea si derularea unei campanii de informare si
constientizare in judetele Dolj si Valcea.
• Reprezinta Partenerul in relatia cu Solicitantul.
• Realizeaza achizitiile publice ale Partenerului;
• Participa la toate evenimentele proiectului si la sedintele de implementare;
• Participa la activitatile de diseminare conform planului de activitati;
• Participa la activitatea de raportare, creare si avizare a metodologiilor si procedurilor de lucru,
intocmeste notificari, acte aditionale sau orice document solicitat in relatia cu solicitantul;
• Coordoneaza echipa de proiect din partea partenerului.
• Monitorizeaza implementarea activitatilor de care este responsabil partenerul, riscurile, rezultatele
si indicatorii;

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere 5 ani - 5 ani

-Leadership – aptitudini de conducere si coordonare a activitatilor complexe;
-Capacitatea de a coordona, monitoriza si organiza activitatea echipei pe care o conduce;
- Gândire critică, utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale
soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor diferitelor probleme;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Capacitatea de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor;
-Spirit analitic;
-Lucru in echipa;
-Intelegerea particularitatilor si capacitatea de a lucra cu tinerii;
- Putere de decizie si asumarea responsabilitatii.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae
Educaţie
Oct 2009 - Iul 2011

Diploma de Master Management Financiar-Bancar
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Str. A.I. Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj, România
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Oct 2006 - Iul 2009

Diploma de Licenta Finante-Banci
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Str. A.I. Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Sep 2007 - Feb 2008

Bursă de studiu Erasmus
Faculte de Gestion et Sciences Economiques, Universite de Bourgogne, Dijon

Sep 2002 - Iun 2006

Str. Maison de l'université Esplanade Erasme nr. BP 27877 - 21078, Glandage, cod poştal -,
judeţul Drôme, France
Diplomă de Bacalaureat
Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja”
Str. Electroputere nr. 21, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Mai 2011 - Mai 2011

Certificat de perfectionare Formator
Liceul UCECOM „Spiru Haret”
Str. Electroputere nr. 16, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Apr 2015 - Apr 2015

Certificat de perfectionare in Competente antreprenoriale
Fundatia CREFOP
Str. Splaiul Unirii nr. 4, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Experienţă
Dec 2014 - Feb 2015

Consultant tehnic implementare, proiect „Revitalizarea si promovarea patrimoniului cultural al
minoritătilor din Oltenia în contextul diversitătii culturale”
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Str. A.I. Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Sep 2018 - Ian 2019

-Rol consultativ pentru managerul de proiect, în ceea ce priveşte buna implementare a proiectului;
-Sprijiniă managerul de proiect în întocmirea şi depunerea documentaţiei pentru raportările
intermediare şi cea finală;
-Urmăreşte ca proiectul să fie implementat în concordanţă cu prevederile ghidului solicitantului, ale
contractului de finanţare şi ale Mecanismulului şi raportează Managerului orice abatere sau orice
suspiciune, pentru ca acesta să ia măsuri în timp util;
-Se ocupă de raportările tehnice aferente proiectului şi va completa raportul intermediar de progres
- Anexa 8, care în general acoperă o perioadă de 4 luni, în acest sens va strânge din timp
informaţii de la manager şi de la toţi experţii implicaţi, pentru a completa informaţiile despre
progresul activităţilor, progresul financiar;
-Sprijină managerul de proiect în crearea unor instrumente interne de monitorizare, pentru
preîntâmpinarea întârzierilor în realizarea progresului, conform planificării din proiect; aceste
instrumente vor constitui şi surse de culegere a informaţiilor pe parcurs, pentru raportările tehnice;
-Elaborează raportul tehnic final, care include unele informaţii suplimentare faţă de rapoartele
intermediare;
-Completează împreună cu Responsabilul financiar, Raportul financiar-Anexa 9;
-Răspunde la solicitările Operatorului de Program (UMP), pentru orice clarificări suplimentare sau
pentru vizitele de teren, de monitorizare, asistând managerul de proiect în organizarea vizitelor de
monitorizare, pentru asigurarea unui acces rapid şi deplin la informaţii, documente sau persoane
relevante din cadrul proiectului.
-Ofera consultanta in organizarea si implementarea activitatilor proiectului.
-Membru in comisia de identificare si selectare a grupului tinta.
Expert organizare si elaborare materiale sesiuni informare si consiliere in cadrul proiectului cu titlul
“Program integrat de sprijin in cariera pentru elevii din judetul Dolj!”, cod proiect
POCU/90/6.13/6.14/109384
SC PRIMASERV SRL
Str. Bld. Nicolae Titulescu nr. 66, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Organizarea si monitorizarea derularii sesiunilor individuale si de grup de informare si consiliere
profesionala pentru stimularea ocuparii pe piata muncii in randul a 335 de elevi din grupul tinta al
proiectului: intocmire metodologie sub-activitate, planificare sesiuni, elaborare si asigurare
materiale si logistica necesare derularii sesiunilor, intocmire si distribuire ghid de consiliere,
intocmire si evaluare dosare de consiliere, intocmire rapoarte de evaluare, planificare intalniri
angajatori-studenti, planificare, organizare si derulare targuri de joburi, etc.

Aug 2017 - Mar 2019

Expert tehnic monitorizare în cadrul proiectului “New skills for job quality”, cod 14.4.2.024, finanţat
prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria
ASOCIATIA ECONYOUTH
Str. Toamnei nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal 200122, judeţul Dolj, România
-Planifică, organizează şi monitorizează activităţile proiectului derulate cu grupul tinta (studii şi
cercetării pe piaţa muncii, consiliere şi orientare profesională, cursuri de formare profesională
pentru persoane inactive, incubatoare de afaceri);
-Realizează dosarele de achiziţii şi derulează procedurile de achiziţii publice ale partenerului 2;
-Întocmeşte raportările Partenerului şi încarcă documentele în platforma EMS.
-Monitorizează atingerea obiectivelor şi îndeplinirea indicatorilor de proiect.
-Monitorizeaza si se asigura de participarea grupului tinta la activitatile proiectului;
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-Membru al comisiei de selectie si recrutare a grupului tinta.
Iul 2015 - Dec 2015

Coordonator Partener 1 in cadrul proiectului “INAPOI LA SCOALA!”, nr. de identificare
POSDRU/188/2.2/S/155476
ASOCIATIA ECONYOUTH
Str. Toamnei nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Contribuie la elaborarea documentaţiei narative necesare rambursărilor de către OIPOSDRU
MECS;
-Menţine o legătura permanenta cu managerul de proiect si coordonatorul partenerului 2 pentru
urmărirea indicatorilor/ rezultatelor proiectului;
-Verifica respectarea procedurilor şi implementarea adecvata a activitatilor P1, conform
planificărilor;
-Elaborează situaţii/ centralizări solicitate de către echipa de management a proiectului;
-Completează anexe relevante pentru proiect conform cerinţelor instrucţiunilor publicate de
OIPOSDRU şi a solicitărilor managerului de proiect;
-Redactează rapoarte de progres pentru P1;
-Coordoneaza si monitorizeaza activitatea echipei Partenerului 1 in vederea respectarii graficului
Gantt;
-Repartizeaza sarcinile si responsabilitatile pentru echipa P1 si stabileşte normele pentru
personalul din subordine;
-Organizeaza si participa la intalniri periodice cu echipa de implementare a Beneficiarului si cu
expertii firmelor subcontractate;
-Intocmeste documentatia tehnica si financiara ce revine in sarcina Partenerului 1 si transmite
documentele in vederea rambursarii cheltuielilor efectuate de Partener.
-Intocmirea dosarelor de achizitii publice si realizarea procedurilor ce revin in sarcina P1
-Realizare necesar bunuri si servicii pentru derularea activitatilor P1 si intocmirea notelor de
comanda si a receptiilor efectuate in baza contractelor de achizitii publice intocmite cu
furnizorii/prestatorii Partenerului 1;
-Organizeaza si coordoneaza toate activitatile proiectului ce revin in sarcina Partenerului 1.
-Efectueaza deplasari in Craiova si in exterior in vederea realizarii activitatilor proiectului;

Iul 2015 - Dec 2015

Coordonator Partener in cadrul proiectului cu titlul „Practica – primul pas în carieră!”, nr. de
identificare POSDRU/189/2.1/G/156341
SC BIZEXPERT SRL
Str. Toamnei nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Iun 2011 - Feb 2012

-Participă la diferite şedinţe şi la toate evenimentele proiectului, conform cererii de finanţare
-Semnalează orice disfuncţionalităţi managerului de proiect si propune soluţii pentru remedierea
unor astfel de situaţii;
-Contribuie la elaborarea documentaţiei narative necesare rambursărilor de către OIPOSRU
CNDIPT;
-Menţine o legătura permanenta cu managerul de proiect si coordonatorul partenerului 1 pentru
urmărirea indicatorilor/ rezultatelor proiectului;
-Verifica respectarea procedurilor şi implementarea adecvata a activitatilor P2, conform
planificărilor;
-Elaborează situaţii/ centralizări solicitate de către echipa de management a proiectului;
-Coordoneaza si monitorizeaza activitatea echipei Partenerului 2 in vederea respectarii graficului
Gantt;
-Repartizeaza sarcinile si responsabilitatile pentru echipa P2 si stabileşte normele pentru
personalul din subordine;
-Intocmeste documentatia tehnica ce revine in sarcina Partenerului 2 si transmite documentele in
vederea rambursarii cheltuielilor efectuate de Partener.
-Contribuie la implementarea si coordonarea procedurilor de achizitii publice si întocmeşte
referatele de achiziţionare pentru achizitiile realizate de P2.
-Asigura relatia cu banca si plata facturilor pentru P2;
-Realizeaza proiectii financiare lunare pentru P2;
-Contribuie la realizarea raportului final cu rezultatele proiectului.
-Participa la informarea si promovarea proiectului prin adaptarea continutului paginii web create de
firma subcontractata a P2, prin distribuirea de materiale de informare si publicitate.
-Efectueaza deplasari la sediul beneficiarului si la locatiile de implementare ale activitatilor
proiectului.
-Organizarea activitătilor conexe pe care le presupune realizarea proiectului.
Analist resurse umane
SC Ideea Plus Finance
Str. Brestei nr. 21, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Consultanta proiecte finantate din fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea resurselor umane
(POSDRU, PNDR-GAL):
1.Elaborarea si depunerea online a cererii de finantare, precum si transmiterea anexelor generate
de Sistemul Action Web
-acordarea de asistenta in dezvoltarea ideii de proiect, solicitarea documentatiei necesare
creionarii cererii de finantare, completarea cererii de finantare online
-pentru clientii care doresc să obţină asistenţă financiară nerambursabilă pentru dezvoltarea
resurselor umane (crearea structurii de finanţare optimă: graficul Gantt al activitatilor proiectului,
bugetul proiectului, indicatorii de proiect)
-asistenţă în timpul evaluării proiectelor pentru rezolvarea potenţialelor discrepanţe.
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Mai 2015 - Iun 2015

2.Management de proiect şi asistenţă în implementarea proiectelor :
-elaborarea documentelor necesare a fi transmise la Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, ca urmare a semnarii constractului de finantare;
-elaborare instrumente / proceduri de management, monitorizare si evaluare a implementarii
tehnice si financiare;
-monitorizare tehnica si financiara a implementarii proiectului;
-elaborarea si urmarirea implementarii planurilor detaliate de implementare a activitatilor;
-identificarea necesarului de achizitii, elaborarea si derularea procedurilor de achizitii, conform
reglementarilor nationale si europene;
-identificarea necesarului de resurse umane, elaborarea si monitorizarea planului de resurse
umane;
-planificarea, organizarea si implementarea actiunilor de promovare, campaniilor de informare si
constientizare;
-elaborarea si transmiterea de notificari si acte aditionale pentru modificarea contractului de
finantare;
-planificare si derulare financiara, verificarea eligibilitatii cheltuielior planificate si efectuate de
beneficiar si parteneri;
-elaborarea documentatiei aferente cererilor de rambursare;
-intocmirea, monitorizarea / verificarea periodica a rapoartelor si fiselor de pontaj aferente expetilor
angrenati in proiect;
Tutore practică in cadrul proiectului “Practicieni de succes in domeniul economic”, nr. de
identificare POSDRU/161/2.1/G/132900
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Mai 2014 - Feb 2015

-Asigura buna desfăşurare a derulării stagiilor de practica în cadrul entităţilor;
-Se pune de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt
îndeplinite obiectivele învăţării practice;
-Instruieşte practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva
incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura;
-Stabileşte împreună cu studentul descriptorii ce pot fi abordaţi in cadrul raportului de practica;
-Îl ajută pe student să-şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică,
punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
-Urmăreşte şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele
abateri centrului de practică şi FEAA;
-Repartizează studenţilor lucrări curente specifice activităţii centrului de practică, cu condiţia ca
acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică;
-Îndrumă studentul în elaborarea Raportului de practică;
-Întocmeşte Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică din care să rezulte numărul orelor
efectuate, referiri la punctualitatea, disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către
student.
Secretar in cadrul proiectului cu titlul “Facilitarea tranzitiei de la studiu la piata muncii a studentilor
filologi si a celor de la comunicare, prin servicii integrate si inovatoare”, nr. de identificare
POSDRU/161/2.1/G/137956
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Str. A.I. Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Mai 2013 - Mai 2014

-Elaborare instrumente / proceduri de management, monitorizare si evaluare a implementarii
tehnice si financiare;
-Contributie la realizarea documentatiei aferente cererilor de prefinantare, de rambursare si de
plata;
-Contributie realizarea graficului estimativ al cererilor de rambursare;
-Intocmirea de acte aditionale si notificari la contractul de finantare.
-Monitorizare tehnica si financiara a impementarii proiectului;
-Elaborarea si urmarirea implementarii planurilor detaliate de implementare a activitatilor;
organizarea documentelor necesare depuse la autoritatea contractantă (fotocopiere, scanare
organizare fişiere electronice, realizarea OPIS-ul dosarului etc);
-Convocarea participanţilor (membrii grupului ţintă) la activităţile directe cu aceştia;
-Convocarea membrilor echipei de implementare la şedinţele organizate (şedinţe ale echipei de
management, şedinţe periodice cu formatorii etc.)
-Participrea la diferite şedinte şi la toate evenimentele proiectului, asistând managerul de proiect în
pregătirea adecvată a acestora;
-Elaborarea de rapoarte, pregătirea documentelor pentru întâlnirile periodice ale echipei de
implementare;
-Îndeplinnirea sarcinilor delegate de experţii din cadrul echipei de implementare, pentru a-i asista
pe aceştia în îndeplinirea unor acţiuni (ex: listarea fişelor de prezenţă, a formularelor de înscriere
pentru participanţi, verifică echipamentele necesare activităţii de formare etc);
-Asistarea experţilor în organizarea stagiilor, pregărirea prezentărilor Power Point, pregătirea
workshop-urilor şi a meselor rotunde;
-Membru in comisia de identificare si selectare a grupului tinta.
Consultant in management
SC Ideea Plus Finance
Str. Brestei nr. 21, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Consultanta proiecte finantate din fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea resurselor umane
(POSDRU, PNDR-GAL):
-Elaborarea si depunerea online a cererii de finantare, precum si transmiterea anexelor generate
de Sistemul Action Web
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Apr 2017 - Feb 2019

-Acordarea de asistenta in dezvoltarea ideii de proiect, solicitarea documentatiei necesare
creionarii cererii de finantare, completarea cererii de finantare online
-Ppentru clientii care doresc să obţină asistenţă financiară nerambursabilă pentru dezvoltarea
resurselor umane (crearea structurii de finanţare optimă: graficul Gantt al activitatilor proiectului,
bugetul proiectului, indicatorii de proiect)
-Asistenţă în timpul evaluării proiectelor pentru rezolvarea potenţialelor discrepanţe;
-In sesiunea de apeluri POSDRU din 2013 am elaborat şi transmis spre evaluare: 2 cereri de
finanţare de tip grant pe DMI 6.3; 4 cereri de finanţare de tip grant pe DMI 2.1 (printre beneficiari:
Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie);
1 cerere de finantare de tip strategic pe DMI 6.2.
-in 2013 am depus spre evaluare 2 cereri de finantare pe masura 411 PNDR-Formare
profesionala, informare si difuzare de cunostinte. Ambele proiecte au fost aprobate, insa doar unul
a fost finantat.
-Management de proiect şi asistenţă în implementarea proiectelor :
-Elaborarea documentelor necesare a fi transmise la Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, ca urmare a semnarii contractului de finantare;
-Elaborare instrumente / proceduri de management, monitorizare si evaluare a implementarii
tehnice si financiare;
-Monitorizare GT;
-Monitorizare tehnica si financiara a impementarii proiectului;
-Elaborarea si urmarirea implementarii planurilor detaliate de implementare a activitatilor;
-Identificarea necesarului de achizitii, elaborarea si derularea procedurilor;
-Identificarea necesarului de resurse umane, elaborarea si monitorizarea planului de resurse
umane;
-Management general, tehnic si financiar
Administrator
SC BRIDAL PHOTOGRAPHY SRL
Str. Constantin Brancusi nr. Bl.6, ap.9, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Răspunde de evidenţa contabilă,financiară şi de gestiunea din societate, pe baza reglementărilor
în vigoare în domeniile financiar, contabil şi de gestiune,
- Elaborează fişa postului pentru personalul care va fi angajat;
-Răspunde de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările şi plăţile necesare bunei funcţionări a
societăţii, comunicând ori de câte ori i se solicită de către asociaţi , evidenţe legate de situaţii
legate de evoluţia strategiei de dezvoltare a firmei;
-Prospectează piaţa căutând să atragă noi clienţi, ţinând cont de oferta concurenţei, are drept de
semnătură pe documentele justificative şi în bancă;
-Stabileşte obiectivele generale de dezvoltare ale firmei;
-Reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organisme/organizaţii cu impact
real/potenţial asupra rezultatelor firmei;
-Asigură managementul general al firmei si realizeaza planificarea strategica a firmei, etc.

Apr 2014 - Oct 2015

Secretar in cadrul proiectului cu titlul “Sprijin pentru tranzitia cu succes de la studiu la piata muncii
a studentilor cu specializări economice”, nr. de identificare POSDRU/161/2.1/G/142137
SC INVEST TRUST SRL
Str. Paltinis nr. 13A, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Mar 2015 - Oct 2015

-Organizarea documentelor necesare depuse la autoritatea contractantă (fotocopiere, scanare
organizare fişiere electronice, realizarea OPIS-ul dosarului etc);
-Membru in comisia de identificare si selectare a grupului tinta.
-Convocarea participanţilor (membrii grupului ţintă) la activităţile directe cu aceştia;
-Convocarea membrilor echipei de implementare la şedinţele organizate (şedinţe ale echipei de
management, şedinţe periodice cu formatorii etc.)
-Participrea la diferite şedinte şi la toate evenimentele proiectului, asistând managerul de proiect în
pregătirea adecvată a acestora;
-Elaborarea de rapoarte, pregătirea documentelor pentru întâlnirile periodice ale echipei de
implementare;
-Membru in comisia de achizitii necesare proiectului;
-Îndeplinirea sarcinilor delegate de experţii din cadrul echipei de implementare, pentru a-i asista pe
aceştia în îndeplinirea unor acţiuni (ex: listarea fişelor de prezenţă, a formularelor de înscriere
pentru participanţi, verifică echipamentele necesare activităţii de formare etc);
-Asistarea experţilor în organizarea stagiilor, pregărirea prezentărilor Power Point, pregătirea
workshop-urilor şi a meselor rotunde etc;
-Contributie la realizarea documentatiei aferente cererilor de prefinantare, de rambursare si de
plata;
-Contributie realizarea graficului estimativ al cererilor de rambursare;
-Intocmirea de acte aditionale si notificari la contractul de finantare.
-Elaborare instrumente / proceduri de management, monitorizare si evaluare a implementarii
tehnice si financiare;
-Monitorizare tehnica a impementarii proiectului;
- Contribuie la organizarea tuturor evenimentelor realizate in cadrul proiectului;
-Acorda sprijin expertilor in organizarea programelor de formare profesionala a GT din regiunea SV
Oltenia.
-Elaborarea si urmarirea implementarii planurilor detaliate de implementare a activitatilor.
Responsabil studii si cercetari in cadrul proiectului cu titlul “Şanse sporite pe piaţa muncii pentru
grupuri vulnerabile din regiunile Sud-Vest şi Nord-Vest”, nr. de identificare
POSDRU/165/6.2./S/143045
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SC INVEST TRUST SRL
Str. Paltinis nr. 13A, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Asigură comunicarea cu membrii echipei de implementare şi membrii grupului ţintă;
-Realizarea unui studiu ce vizează nevoile specifice diferitelor grupuri vulnerabile precum şi
formele şi condiţiile de reabilitare profesională, metode de lucru cu persoanele vulnerabile;
-Realizarea unui studiu statistic privind nevoile specifice grupurilor vulnerabile;
-Realizarea a două seminarii pentru prezentarea rezultatelor;
-Elaborează documentele necesare desfăşurării activităţii specifice postului, documente prevăzute
în regulamentul proiectului din care acesta face parte;
-Participă la şedintele oraganizate cu experţii şi cu alţi responsabili de practică;
-Indeplineste alte sarcini cu caracter ocazional, din domeniul de activitate specific pozitiei ocupate
in proiect.
Mar 2014 - Iun 2014

Expert informare in cadrul proiectului „Performanta si competitivitate in domeniul agricol pentru
beneficiarii de pe teritoriul acoperit de GAL Sudolt”
Asociatia Global Help
Str. Sfintii Apostoli nr. 94, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Realizare materiale suport sesiuni de informare „Antreprenoriat rural si gestionarea resurselor
umane, Imagine de marca si e-commerce pentru produsele traditionale/agricole”: Agenda detaliată
a fiecărei sesiuni de informare, prezentări tip power point, spoturi, studii de caz sau materiale de
prezentare suplimentare ;
-Implementarea sesiunilor de informare a grupului tinta in domeniul „Antreprenoriat rural si
gestionarea resurselor umane, Imagine de marca si e-commerce pentru produsele
traditionale/agricole”;
-Mentinerea legaturii permanente cu participantii si membrii echipei de implementare;
-Obtinerea de feedback de la participanti;
-Intocmirea si elaborarea documentatiei tehnice: raport de activitate, fisa pontaj,etc;
-Participarea la sedintele echipei de implementare a proiectului.

Feb 2012 - Apr 2013

Secretar in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea resurselor umane din zone rurale ale judeţului
Dolj, pentru o prezenţă sustenabilă pe piaţa muncii”, nr. de identificare POSDRU/110/5.2/G/89268
SC ROM ELECTRONIC COMPANY SRL
Str. Calea Bucuresti nr. A24 parter, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Feb 2012 - Feb 2014

-Intocmirea corespondenţei cu autoritatea contractantă;
-Adoptare măsuri pentru coordonarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute;
-Realizare proceduri de achizitii publice: crearea si posatarea anuntului, intocmirea documentatiei
pentru ofertanti, proces verbal de selectare a ofertei, comunicare rezultate, realizare contracte de
achizitii publice, procese verbale de receptie, ca membru in comisia de achizitii a proiectului;
-Inregistrarea grupului tinta in Action Web, etc
-Elaborarea si completarea documentelor de inregistrare a grupului tinta: formular grup tinta,
declaratii, cerere inscriere, contracte formare profesionala etc;
-Membru in comisia de selectie a grupului tinta.
-Intocmirea nomeclatorului de arhivare electronica si constituirea propriu-zisa a arhivei proiectului;
-Intocmirea si verificarea documentelor aferente procesului de formare: Fişă de prezenţă
participanţi si formatori, orare, Listă calificative şi Catalog note;
-Realizare dosare autorizare programe de calificare pentru ocupatiile de Jonctor, Operator
introducere, prelucrare si validare date si Tehnician instalator CATV;
-Elaborarea si transmiterea de notificari si acte aditionale pentru modificarea contractului de
finantare;.
-Elaborarea documentatiei aferente cererilor de prefinantare, cererilor de rambursare, inclusiv a
rapoartelor tehnice si financiare si a evidentei cheltuielilor;
-Intocmirea, monitorizarea / verificarea periodica a rapoartelor si fiselor de pontaj aferente
expertilor angrenati in proiect.
Membru in echipa de cercetare
Asociatia Romana a Tinerilor cu Initiativa
Str. Gheorghe Bibescu nr. 44, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Elaborarea metodologiilor de cercetare
-Implementarea metodologiilor de cercetare

Ian 2018 - Iun 2018

Expert organizare si elaborare materiale sesiuni informare si consiliere pentru auto-ocupare in
cadrul proiectului cu titlul "Antreprenoriat urban-de la start-up la afacere sustenabila", cod proiect
105424
ASOCIATIA ECONYOUTH
Str. Toamnei nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Organizează, pregăteşte şi verifică sesiunile de consiliere şi de informare pentru stimularea
ocuparii pe cont propriu realizate în randul a 375 de persoane din grupul tinta al proiectului, în
cadrul Scolii antreprenoriale.
-Elaborează procedura de implementare a subactivităţii 2.2. Furnizarea serviciilor de informare si
consiliere pentru stimularea ocuparii pe cont propriu pentru 375 de persoane din grupul tinta al
proiectului în cadrul Scolii antreprenoriale si o inainteaza spre aprobare managerului de proiect.
-Pregateşte şi întocmeşte documentaţia necesară desfăşurării sesiunilor de informare şi consiliere
pentru stimularea ocupării pe cont propriu: Fişa individuală de consiliere, Fişa de prezenţă la
consilierea individuală, Registru de înregistrare a persoanelor participante în cadrul activităţilor de

69

Ian 2016 - Aug 2017

consiliere de grup.
-Asigură materialele si logistica necesară desfăşurării sesiunilor de informare şi consiliere pentru
stimularea ocupării pe cont propriu:
-Realizează planificări lunare în vederea desfăşurării sesiunilor de informare şi consiliere pentru
stimularea ocupării pe cont propriu:
-Întocmeşte conţinutul Ghidului de consiliere, asistenţă şi sprijin a membrilor grupului ţintă cu
privire la iniţierea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu şi se asigură de distribuirea acestuia în
randul grupului ţintă.
-Întocmeşte şi evaluează dosarele de consiliere ale membrilor grupului ţintă.
-Efectuează deplasari in regiunea S-V Oltenia in vederea implementarii subactivitatii de informare
si consiliere pentru stimularea ocuparii pe cont propriu;
-Participă la sesiunile de consiliere si asigură asistenţă şi sprijin expertilor de informare si consiliere
profesionala
-Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare
-Arhiveaza documentatia intocmita lunar si o preda coordonatorului de Partener.
-Participă la evenimentele de lansare a proiectului, precum şi de diseminare a rezultatelor obtinute
Manager general
SC BIZEXPERT SRL
Str. Toamnei nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
-Elaborează planul strategic prin studierea posibilităţilor tehnologice şi financiare ; prezentând
ipoteze; recomandând obiective .
-Construieste imaginea companiei prin colaborarea cu clienţii, organizaţilei comunitare, şi angajaţii
; aplicarea practicilor de afaceri etice .
-Contribuie la munca in echipa prin realizarea rezultatelor aferente acesteia în funcţie de necesităţi
.
-Ofera consultanta si expertiza pentru accesare si implementare proiecte finantate cu fonduri
europene nerambursabile.
-asigura servicii de planificarea strategica si consultanta in management pentru IMM-uri;
-Elaborare,evaluare si implementare proiecte cu finantare FSE.
-Planifica,organizeaza, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea echipei de
implementare.
-Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte
materiale ale proiectului ca: buletine informative, brosuri, materiale informative.
-Redacteaza rapoarte periodice, prezentari si materiale de sinteza.
-Identificare de resurse financiare.
-Intocmire plan de afaceri.
-Evaluare si management de risc investitional.
- Organizare si supervizare programe de formare derulate de societate.
-Recrutare si monitorizare grup tinta participant la programe de formare.

Competenţe
Certificat de specializare in
ocupatia de Instructor Fitness

Intretinerea curenta a aparatelor de fitness;
Organizarea activitatii cu clientul;
Stabilirea programului de fitness;
Instruirea clientilor;
Monitorizarea activitatii clientilor;

Curs Database Design and
Programming
Competente si abilitati sociale

Oracle Academy, în cadrul Liceului de Informatică „Ştefan Odobleja”

Competente si aptitudini
organizatorice

Permis de conducere

- ambiţioasă, perserverentă, cu o dorinţă puternică de a construi o carieră sustenabilă;
- abilităţi de comunicare interculturală, datorită experienţei de învăţare din Franţa
- empatie, dorinţa de implicare în problemele comunităţii, datorită colaborarii ca voluntar în
organizaţii de tineret (ex: Asociatia Econyouth);
- personalitate energica si atitudine pozitiva;
- entuziasta, dornica de a face fata unor noi provocari si de a asimila cunostinte si concepte noi.
- bine organizată şi orientată către munca în echipă,;
- dorinţa permanentă de a învăţa lucruri noi;
- multitasking;
- punctualitate;
- capacitate de analiza sarcini si responsabilitati;
- capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita;
- monitorizarea lucrului echipei;
Categoria B

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Scriere
C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Conversaţie
C2 - Utilizator
experimentat nivel2
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Pronunţie
C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
franceza

Scriere

B2 - Utilizator
independent nivel2

8.

Rol:

B2 - Utilizator
independent nivel2

Conversaţie

Pronunţie

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Responsabil activitati consiliere

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

242315 consilier vocational

Atribuţii:

• Intocmeste metodologia pentru implementarea programului intens de consiliere educationala,
vocationala si psihologica a prescolarilor si elevilor din GT;
• Planifica sesiunile, elaboreaza si asigura materialele si logistica necesare derularii sesiunilor,
intocmire si distribuire ghid de cariere;
• Intocmeste metodologia pentru implementarea programului intens de educatie si consiliere
parentala a celor 275 de reprezentanti ai copiilor din GT, planificare sesiuni, elaborare si asigurare
materiale si logistica necesare derularii sesiunilor, intocmire si distribuire brosura parinti, derulare
workshopuri.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in activitati de consiliere - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere educationala,
vocationala si psihologica;
-Asigurarea logisticii necesare sesiunilor de consiliere;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

9.

Rol:

Consilier vocational

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242315 consilier vocational
• Sustine sesiuni de consiliere si orientare in cariera pentru 120 de elevi din GT al proiectului, pentru
care aplica baterii de teste CASS++ cu scorare online.
• Sustine sesiuni de consiliere si educatie parentala pentru 275 de parinti/tutori, pentru care aplica
baterii de teste CASS++ cu scorare online.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta.
- 3 ani
Diploma consilier vocational
- 0.1 ani

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Experienta specifica in activitati de consiliere vocationala - 6 luni - 0.5 ani

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere si orientare in
cariera;
-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere si educatie
parentala;
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-Asigurarea logisticii necesare sesiunilor de consiliere;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

10.

Rol:

Expert 2 activitati recreative si workshopuri

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

243209 organizator relatii

Atribuţii:

• Organizeaza si deruleaza activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului: ateliere,
schimburi de experienta cu scoli private, concursuri, programe de voluntariat.
• Organizeaza si deruleaza workshopuri;
• Incheie parteneriate;
• Contribuie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational, cu sprijinul
APL si al institutiilor locale.
• Organizeaza si deruleaza caravane de informare si constientizare.
• Furnizeaza activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in organizarea de activitati de tip recreativ (ateliere, schimburi de experienta,
concursuri) - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de evenimente tip ateliere, schimburi
de experienta cu scoli private, concursuri, programe de voluntariat;
-Asigurarea logisticii necesare evenimentelor;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae
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Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

11.

Rol:

Coordonator Partener 2

Nume persoană:

Iordache Loredana-Magdalena

Codul ocupaţiei:

242108 manager imbunatatire procese

Atribuţii:

• Coordonarea si implementarea directa a tuturor activitatilor/subactivitatilor ce revin in sarcina
Partenerului: Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
învăţământul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani); Activităţi
recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din învăţământul primar
(6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani); Dezvoltarea unui mecanism
local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale; Organizarea si
derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea;
• Reprezinta Partenerul in relatia cu Solicitantul.
• Realizeaza achizitiile publice ale Partenerului;
• Participa la toate evenimentele proiectului si la sedintele de implementare;
• Participa la activitatile de diseminare conform planului de activitati;
• Monitorizeaza implementarea activitatilor de care este responsabil partenerul, riscurile, rezultatele
si indicatorii;
• Participa la activitatea de raportare, creare si avizare a metodologiilor si procedurilor de lucru,
intocmeste notificari, acte aditionale sau orice document solicitat in relatia cu solicitantul;
• Coordoneaza echipa de proiect din partea partenerului.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere 5 ani - 5 ani

-Leadership – Aptitudini de conducere si coordonare a activitatilor complexe;
-Capacitatea de a coordona, monitoriza si organiza activitatea echipei pe care o conduce;
- Gândire critică, utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale
soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor diferitelor probleme;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Capacitatea de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor;
-Spirit analitic;
-Lucru in echipa;
-Intelegerea particularitatilor si capacitatea de a lucra cu tinerii;
- Putere de decizie si asumarea responsabilitatii.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae
Educaţie
Oct 1998 - Iun 2003

Doctor in Management
Universitatea cin Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Oct 1997 - Iun 1998

Str. Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj,
România
Master "Managementul resurselor umane"
Universitatea cin Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Str. Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj,
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România
Oct 1990 - Iun 1995

Economist
Universitatea cin Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Str. Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj,
România

Experienţă
Noi 2004 - Mai 2020

Director Resurse Umane
SC MEDIA SUD EUROPA SA
Str. Strada Câmpia Islaz nr. 97, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Coordonare activitati de resurse umane in cadrul trustului
Supervizare activitati de administrare si gestiune resurse umane
Participare la procesul de recrutare si selectie personal
Elaborare proceduri de lucru
Elaborare strategie de salarizare
Coordonare activitati fise de post
Solutionarea conflictelor de munca

Mai 2018 - Mai 2021

Coordonator activitati proiect POCU 108325
Asociatia Regionala de Consultanta Oltenia
Str. Str. Rasinari nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Ian 2013 - Iun 2020

Coordonare experti implicati in proiect
Consiliere elevi
Organizare campanii de informare si constientizare
Presedinte
Asociatia Regionala de Consultanta Oltenia
Str. Strada Rasinari nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Ian 1995 - Ian 2004

Organizare activitati specifice asociatiei
Oferire consultanta in domeniul resurselor umane si de management
Concepere, organizare, acreditare CNFPA si sustinere cursuri de formare profesionala
Coordonator activitati partener proiect POCU cod MySMIS 108325 "Acces egal la invatamant de
calitate la Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Balcesti" (08.08.2018- 25.11.2019)
Specialist import
Daewoo Automobile Craiova SA
Str. Strada Henry Ford nr. 29, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
- Negocierea si incheierea contractelor de import cu peste 200 de furnizori externi

Competenţe
Coordonare, planificare si
organizare
Management
Competente informatice

Experienta buna in coordonare, planificare si organizare
Experienta buna a managementului de proiect sau al echipei
Competente in utilizarea pachetului Office

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie

12.

Scriere

Conversaţie

Pronunţie

engleza

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

franceza

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Rol:

Expert 3 activitati recreative si workshopuri

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

243209 organizator relatii
• Furnizeaza activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma.
• Organizeaza si deruleaza workshopuri;
• Incheie parteneriate;
• Contribuie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational, cu sprijinul
APL si al institutiilor locale.
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• Organizeaza si deruleaza caravane de informare si constientizare.
• Organizeaza si deruleaza activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului: ateliere,
vizite tematice cu prescolarii, vizite de studii cu elevii la facultati din Craiova si Sibiu, concursuri,
programe de voluntariat.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in organizarea de activitati de tip recreativ (ateliere, schimburi de experienta,
concursuri) - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de evenimente tip ateliere, vizite
tematice cu prescolarii, vizite de studii cu elevii la facultati din Craiova si Sibiu, concursuri,
programe de voluntariat;
-Asigurarea logisticii necesare evenimentelor;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office;

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

13.

Rol:

Coordonator Partener 3

Nume persoană:

Vlad Marian

Codul ocupaţiei:

242108 manager imbunatatire procese

Atribuţii:

• Coordonarea si implementarea directa a activitatilor Partenerului: Informarea, identificarea,
recrutarea, selectarea si monitorizarea GT al proiectului; Servicii de suport educaţional pentru 40 de
copii de vârstă preşcolară; Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea
abandonului şcolar pentru 235 de elevi din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi
secundar superior (14-16 ani); Servicii psihosociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă
preşcolară şi elevi din învăţământul primar, gimnazial şi secundar superior; Acordarea de sprijin
material copiilor si elevilor din grupul tinta; Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru
reprezentantii copiilor din GT si facilitarea comunicarii copiilor cu parintii; Dezvoltarea unui
mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale;
Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea;
• Realizeaza achizitiile publice ale Partenerului;
• Participa la toate evenimentele proiectului si la sedintele de implementare;
• Participa la activitatile de diseminare conform planului de activitati;
• Monitorizeaza implementarea activitatilor de care este responsabil partenerul, riscurile, rezultatele
si indicatorii;
• Participa la activitatea de raportare, creare si avizare a metodologiilor si procedurilor de lucru,
intocmeste notificari, acte aditionale sau orice document solicitat in relatia cu solicitantul;
• Coordoneaza echipa de proiect din partea partenerului.
• Reprezinta Partenerul in relatia cu Solicitantul.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani
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Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere 5 ani - 5 ani

-Leadership – Aptitudini de conducere si coordonare a activitatilor complexe;
-Capacitatea de a coordona, monitoriza si organiza activitatea echipei pe care o conduce;
- Gândire critică, utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale
soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor diferitelor probleme;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Capacitatea de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor;
-Spirit analitic;
-Lucru in echipa;
-Intelegerea particularitatilor si capacitatea de a lucra cu tinerii;
- Putere de decizie si asumarea responsabilitatii.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae
Educaţie
Sep 2015 - Iun 2017

Matematica
Universitatea din Craiova
Str. A.I.Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Sep 2009 - Iun 2013

Licentiat in Drept
Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu"
Str. A.I.Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Sep 1994 - Iun 1998

Licentiat in Informatica
Universitatea din Craiova
Str. A.I.Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Sep 1990 - Iun 1994

Informatica
Liceul Electroputere
Str. Electroputere nr. 21, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Experienţă
Sep 2015 - Iun 2019

Manager proiect
Kaizen Trening
Str. Unirii nr. 14, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Evaluator de competente profesionale

Sep 2015 - Iun 2019

Manager de proiect ERASMUS +
Asociatia ANDCTR
Str. Bd. Dacia nr. 70, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Sep 2015 - Iun 2019

Utilizare AEL
Cursul Think COM
Manager proiect
Centrul Regional de Formare continua ptr.administratia publica locala Craiova
Str. Unirii nr. 12, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Initiere IT

Competenţe
Competente si abilitati sociale

Capacitatea de aplicare a principiilor unie comunicari interpersonale pozitive
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Competente si aptitudini
organizatorice

Capacitatea de a organiza,indruma, controla;
Capacitatea de a identifica,analiza si demorsa stari conflictuale;
Aptitudinea de a anticipa

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizare programe : Excell, Word etc.

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

Scriere

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

14.

Rol:

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Conversaţie

Pronunţie

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Expert 1 grup tinta

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

242309 analist recrutare/integrare salariati

Atribuţii:

• Participarea la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor de informare, la inregistrarea si
centralizarea inscrierilor, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si
propune activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;
• Participarea la identificarea si recrutarea grupului tinta, alcatuit din 40 de prescolari, 235 de elevi
din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani), 275 de
părinţi/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform
cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului, mentinerea
constanta a legaturii cu prescolarii, elevii si parintii/tutorii/persoanele care au in grija copilul cu
parinti plecati la munca in strainatate;
• Contribuie la elaborarea metodologiei de selectie grup tinta;
• Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in comisia de selectie;
• Contribuie la eliminarea riscurilor asociate abandonului GT de la activitatile proiectului;
• Informarea, comunicarea si mentinerea legaturii cu grupul tinta pe parcursul derularii activitatilor
proiectului.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in recrutare grup-tinta - 6 luni - 0.5 ani

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind identificarea si recrutarea de grup-tinta;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

15.

Rol:

Consilier educational 1

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

235903 consilier scolar
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Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Atribuţii:

• Furnizarea de sesiuni de consiliere educationala prescolarilor si elevilor ce revin in sarcina P3.
• Instruirea educatorilor privind integrarea de noi instrumente in lucrul cu copiii prescolari;
• Sprijinirea cadrelor didactice privind integrarea de noi instrumente în lucrul cu elevii.
• Furnizarea de sesiuni de consiliere educationala pentru parintii elevilor/copiilor din GT, ce revin in
sarcina P3.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in consiliere scolara - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere scolara;
-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere educationala
parentala;
-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu prescolarii si elevii;
-Asigurarea logisticii necesare sesiunilor de consiliere;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

16.

Rol:

Educator “Gradinita interactiva”

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

234201 profesor in invatamantul prescolar
• Derularea, impreuna cu 40 de copii de vârstă preşcolară, a unui program de tip „Gradinita
interactiva”, care prevede activitati avand ca scopuri: socializarea prescolarilor cu cei apropiati de
varsta lor, nu numai cu adulti; imbunatatirea limbajului; exersarea memoriei (prin cantece si poezii);
diversificarea alimentatiei; explorarea si manifestarea sentimentelor, empatiei fata de alti copii;
pregătirea în vederea adaptării optime la specificul activităţii şcolare din clasa I (eliminarea
blocajelor în comunicare, a deficitului de socializare s.a.).
• Derularea de proiecte tematice despre familie, natură, mijloace de transport, notiuni de limba si
comunicare, matematica distractiva, limba engleza, jocuri interactive, etc).
• Realizarea si asigurarea de materiale educationale si didactice pentru prescolari.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in activitatea cu prescolarii - 6 luni - 0.5 ani

-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu prescolarii;
-Asigurarea de materiale educationale si didactice necesare activitatilor cu prescolarii;

78

-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

17.

Rol:

Educator activitati recreative P3

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

234201 profesor in invatamantul prescolar

Atribuţii:

• Supravegheaza copiii de varsta prescolara in timpul derularii activităţilor recreative şi de
socializare.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in activitatea cu prescolarii - 6 luni - 0.5 ani

-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

18.

Rol:

Cadre didactice SDS/workshopuri

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

233002 profesor in invatamantul gimnazial
• Realizarea de evaluari initiale ale nivelului de cunostinte ale elevilor, pentru stabilirea planului
individual de actiune;
• Stabilirea unui plan de lucru personalizat pentru fiecare copil, lucrand diferentiat;
• Propunerea de materiale, culegeri/antologii/dictionare (de la biblioteca scolii) sau procurarea
acestora pentru elevi;
• Propunerea de exercitii adaptate nivelului fiecarui elev;
• Supravegherea şi îndrumarea elevilor în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi
cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, activităţi de încurajare a lecturii
independente etc.
• Derularea de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la
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competiţii şi olimpiade şcolare);
• Derularea de activitati de pregătire pentru viaţă (dezvoltare personală, dezvoltarea atitudinii active
şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc).
• Monitorizarea progresului elevilor;
• Realizarea de evaluari periodice ale elevilor.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in activitatea didactica din invatamantul primar/gimnazial/secundar superior –
6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu elevii;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

19.

Rol:

Cadre didactice workshopuri artistice

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

233002 profesor in invatamantul gimnazial
• Derularea de activitati pentru atelierul de traditii populare, pe categorii de varsta;
• Derularea de activitati de dansuri populare specifice diferitelor regiuni ale tarii;
• Coordonarea unor activitati artistice in cadrul scolii (ex. reprezentatii ale elevilor).

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in activitatea didactica din invatamantul primar/gimnazial/secundar superior –
6 luni - 0.5 ani
-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu elevii;
-Aptitudini artistice;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
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Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

20.

Rol:

Coordonator Partener 4

Nume persoană:

Ivanescu Eliana -Mihaela

Codul ocupaţiei:

242108 manager imbunatatire procese

Atribuţii:

Coordonarea si implementarea directa a tuturor activitatilor /subactivitatilor ce revin in sarcina
Partenerului: Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul
tinta si facilitarea comunicarii copiiilor cu parintii plecati in strainatate; Dezvoltarea unui mecanism
local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale; Organizarea si
derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea.
• Coordonarea si implementarea directa a tuturor activitatilor /subactivitatilor ce revin in sarcina
Partenerului: Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al
proiectului; Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară; Servicii de suport
educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar / părăsirii timpurii a şcolii
pentru 235 de elevi din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior
(14-16 ani); Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
învăţământul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani); Acordarea
de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta;

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere 5 ani - 5 ani

-Leadership – Aptitudini de conducere si coordonare a activitatilor complexe;
-Capacitatea de a coordona, monitoriza si organiza activitatea echipei pe care o conduce;
- Gândire critică, utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale
soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor diferitelor probleme;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Capacitatea de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor;
-Spirit analitic;
-Lucru in echipa;
-Intelegerea particularitatilor si capacitatea de a lucra cu tinerii;
-Putere de decizie si asumarea responsabilitatii.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae
Educaţie
Noi 2006 - Ian 2007

Certificat de absolvire -in utilizarea calculatorului
Ministerul Invatamantului in Colaborare cu S.I.V.E.C.O.ROMANIA
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Oct 2008 - Iun 2011

Romana -Franceza
Universitatea Spiru Haret
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Str. Spiru Haret nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Oct 2005 - Mai 2006

Pregatire psiho-pedagogica
Universitatea din Craiova
Str. A.I.Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Feb 2006 - Mar 2006

Adeverinta absolvire -pregatirea in cederea elaborarii materialelor educationale AeL
Clubul copiilor si elevilor Balcesti
Str. 1 Decembrie nr. -, Oraş Bălceşti, cod poştal -, judeţul Vâlcea, România

Ian 2008 - Mar 2008

Atestat de Formare continua a personalului Didactic
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Str. Stefan cel Mare nr. 12, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Experienţă
Sep 2013 - Iun 2020

Director
Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Balcesti
Str. Petrache Poenaru nr. 5-7, Oraş Bălceşti, cod poştal -, judeţul Vâlcea, România

Sep 2006 - Aug 2007

Organizarea activitatii in unitate;
Verificarea calitatii educatiei in scoala
Profesor coordonator scoala cu clasele I-VIII Irimesti
Scoala cu clasele I-VIII Otetelisu
Str. Unirii nr. 48, Oraş Bălceşti, cod poştal -, judeţul Vâlcea, România

Sep 2000 - Aug 2007

Organizarea activitatii in unitatea
Calitatea educatiei in scoala
Invatator-Institutor
Grup scolar Petrache Poenaru
Str. Petrache Poenaru nr. 5-7, Oraş Bălceşti, cod poştal -, judeţul Vâlcea, România
Formarea si educarea elevilor

Sep 1997 - Aug 2000

Invatator
Scoala cu clasele I-VIII Babeni Oltetu
Str. Iliesi nr. 23, Oraş Băbeni, cod poştal -, judeţul Vâlcea, România
Formarea si educarea elevilor

Competenţe
Abilitati si competente sociale

Lucrul in echipa , colaborare si comunicare foarte buna cu persoanele din jur.

Abilitati si competente
organizationale
Abilitati si competente tehnice

Conducerea si organizarea colectivului de elevi
Cunostintele solide de operare PC dobandite in urma cursurilor de informatica

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

21.

Scriere

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Rol:

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Conversaţie
C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Pronunţie
C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Expert 2 grup-tinta

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

242309 analist recrutare/integrare salariati
• Participarea la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor de informare, la inregistrarea si
centralizarea inscrierilor, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si
propune activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;
• Contribuie la elaborarea metodologiei de selectie grup tinta;
• Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in comisia de selectie;
• Contribuie la eliminarea riscurilor asociate abandonului GT de la activitatile proiectului;
• Informarea, comunicarea si mentinerea legaturii cu grupul tinta pe parcursul derularii activitatilor
proiectului.
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• Participarea la identificarea si recrutarea grupului tinta, alcatuit din 40 de prescolari, 235 de elevi
din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani), 275 de
părinţi/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform
cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului, mentinerea
constanta a legaturii cu prescolarii, elevii si parintii/tutorii/persoanele care au in grija copilul cu
parinti plecati la munca in strainatate;

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in recrutare grup-tinta - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind identificarea si recrutarea de grup-tinta;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati in utilizarea MS Office;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

22.

Rol:

Consilier educational 2

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

235903 consilier scolar
• Instruirea educatorilor privind integrarea de noi instrumente in lucrul cu copiii prescolari;
• Sprijinirea cadrelor didactice privind integrarea de noi instrumente în lucrul cu elevii.
• Furnizarea de sesiuni de consiliere educationala prescolarilor si elevilor ce revin in sarcina P3.
• Furnizarea de sesiuni de consiliere educationala pentru parintii elevilor/copiilor din GT, ce revin in
sarcina P3.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in consiliere scolara - 6 luni - 0.5 ani

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere scolara;
-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere educationala
parentala;
-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu prescolarii si elevii;
-Asigurarea logisticii necesare sesiunilor de consiliere;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
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-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

23.

Rol:

Educator “Gradinita interactiva”

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

234201 profesor in invatamantul prescolar

Atribuţii:

• Derularea, impreuna cu 40 de copii de vârstă preşcolară, a unui program de tip „Gradinita
interactiva”, care prevede activitati avand ca scopuri: socializarea prescolarilor cu cei apropiati de
varsta lor, nu numai cu adulti; imbunatatirea limbajului; exersarea memoriei (prin cantece si poezii);
diversificarea alimentatiei; explorarea si manifestarea sentimentelor, empatiei fata de alti copii;
pregătirea în vederea adaptării optime la specificul activităţii şcolare din clasa I (eliminarea
blocajelor în comunicare, a deficitului de socializare s.a.).
• Derularea de proiecte tematice despre familie, natură, mijloace de transport, notiuni de limba si
comunicare, matematica distractiva, limba engleza, jocuri interactive, etc).
• Realizarea si asigurarea de materiale educationale si didactice pentru prescolari.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in activitatea cu prescolarii - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu prescolarii;
-Asigurarea de materiale educationale si didactice necesare activitatilor cu prescolarii;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

24.

Rol:

Educator activitati recreative

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

234201 profesor in invatamantul prescolar
• Supravegheaza copiii de varsta prescolara in timpul derularii activităţilor recreative şi de
socializare.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani
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Experienţă solicitată

Experienta specifica in activitatea cu prescolarii - 6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

25.

Rol:

Cadre didactice SDS/workshopuri

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

233002 profesor in invatamantul gimnazial
• Realizarea de evaluari initiale ale nivelului de cunostinte ale elevilor, pentru stabilirea planului
individual de actiune;
• Stabilirea unui plan de lucru personalizat pentru fiecare copil, lucrand diferentiat;
• Propunerea de materiale, culegeri/antologii/dictionare (de la biblioteca scolii) sau procurarea
acestora pentru elevi;
• Propunerea de exercitii adaptate nivelului fiecarui elev;
• Derularea de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la
competiţii şi olimpiade şcolare);
• Derularea de activitati de pregătire pentru viaţă (dezvoltare personală, dezvoltarea atitudinii active
şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc).
• Realizarea de evaluari periodice ale elevilor.
• Supravegherea şi îndrumarea elevilor în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi
cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, activităţi de încurajare a lecturii
independente etc.
• Monitorizarea progresului elevilor;

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in activitatea didactica din invatamantul primar/gimnazial/secundar superior –
6 luni - 0.5 ani
-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu elevii;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
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Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

26.

Rol:

Cadre didactice workshopuri artistice

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:

233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atribuţii:

• Derularea de activitati pentru atelierul de traditii populare, pe categorii de varsta;
• Derularea de activitati de dansuri populare specifice diferitelor regiuni ale tarii;
• Coordonarea unor activitati artistice in cadrul scolii (ex. reprezentatii ale elevilor).

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată

Experienta specifica in activitatea didactica din invatamantul primar/gimnazial/secundar superior –
6 luni - 0.5 ani

Competenţe solicitate

-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu elevii;
-Aptitudini artistice;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

27.

Rol:

Psiholog

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
• Furnizarea de sesiuni de consiliere psihologica prescolarilor si elevilor din intregul grup-tinta.
• Furnizarea de sesiuni de consiliere psihologica pentru parintii elevilor/copiilor din grupul-tinta.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala – 6 luni - 0.5 ani

-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere psihologica
copiilor;
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-Cunoaşterea principiilor şi procedurilor privind organizarea de sesiuni de consiliere psihologica
parentala;
-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu prescolarii si elevii;
-Asigurarea logisticii necesare sesiunilor de consiliere;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

28.

Rol:

Cadre didactice program meditatii

Nume persoană:
Codul ocupaţiei:
Atribuţii:

233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
• Realizarea de evaluari initiale ale nivelului de cunostinte ale elevilor, la Limba romana, Matematica
si Stiinte, pentru stabilirea planului individual de actiune;
• Stabilirea unui plan de lucru personalizat pentru fiecare copil;
• Propunerea de materiale, culegeri/antologii/dictionare (de la biblioteca scolii) sau procurarea
acestora pentru elevi;
• Propunerea de exercitii adaptate nivelului fiecarui elev;
• Supravegherea şi îndrumarea elevilor în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi
cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, activităţi de încurajare a lecturii
independente etc.
• Derularea de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la
competiţii şi olimpiade şcolare);
• Monitorizarea progresului elevilor;
• Realizarea de evaluari periodice ale elevilor.

Cerinţe din fişa postului
Educaţie solicitată

Experienţă solicitată

Competenţe solicitate

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta - 3 ani

Experienta specifica in activitatea didactica din invatamantul primar/gimnazial/secundar superior –
6 luni - 0.5 ani
-Cunoasterea instrumentelor in lucrul cu elevii;
-Empatie, disponibilitate actionala, altruism social;
-Planificare riguroasa;
-Abilitati de comunicare scrisa si orala;
-Abilitati in utilizarea MS Office.

Limbi străine solicitate
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Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
A1 - Utilizator
engleza
elementar nivel1

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate
Amplasament 1

Pus la dispoziţie de: ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT (Lider)

Sediu implementare Solicitant
Adresa:Strada Stefan cel Mare nr. 12, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: România

Cantitate

Partener

Birou operational

Resursă

4 buc

Imprimanta

1 buc

ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER
TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER
TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER
TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER
TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT

sala de conferinta

1 nr

Autoturism

Amplasament 2

1 buc

Pus la dispoziţie de: ASOCIAŢIA ECONYOUTH (Membru)

Sediu implementare Partener 1
Adresa:Strada Piata Garii nr. , Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: România

Cantitate

Partener

Desktop

Resursă

3 buc

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Birou operational

4 buc

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Scaun operational

4 buc

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Multifunctional

1 buc

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Videoproiector

1 buc

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Autoturism

1 buc

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Amplasament 3

Pus la dispoziţie de: ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA (Membru)

Sediu implementare Partener 2
Adresa:Strada Rasinari nr. 68, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: România

Resursă
Laptop

Amplasament 4

Cantitate

Partener

2 buc

ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ
OLTENIA

Pus la dispoziţie de: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV (Membru)

Sediu implementare Partener 3
Adresa:Strada Elena Farago nr. 19, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: România

Cantitate

Partener

sali de clasa

Resursă

4 nr

Laborator informatica

2 nr

Cabinet matematica

1 nr

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV

Imprimante

1 buc

Calculatoare

2 buc
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Amplasament 5

Pus la dispoziţie de: LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
(Membru)
Sediu implementare Partener 4
Adresa:Strada Petrache Poenaru nr. 99, Localitatea: Oraş Bălceşti, Cod poştal: -, Judeţul: Vâlcea, Ţara: România

Cantitate

Partener

Sali de clasa

Resursă

4 nr

Laborator informatica

1 nr

LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU
'',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU
'',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU
'',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU
'',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU
'',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU
'',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Imprimanta

1 buc

calculator

3 buc

Birouri

5 buc

Scaune

5 buc

Activităţi previzionate
Activitate: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivităţi
Subactivitatea 1.1 Informarea,
identificarea, recrutarea, selectarea si
monitorizarea grupului tinta al proiectului
Ianuarie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Subactivitatea se va desfasura pe tot parcursul proiectului din Luna1 pana in Luna 24 de
proiect pe o durata de 24 luni si are ca obiectiv informarea, identificarea, selectarea si
monitorizarea GT alcatuit din: 1) 40 de prescolari si 235 de elevi din invatamantul primar (6 –
10 ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar superior (14-16 ani), inmatriculati, preponderent, in
cadrul celor 2 insitutii de invatamant partenere: Scoala Gimnaziala “Elena Farago” Craiova si
Liceul tehnologic '' Petrache Poenaru'' Balcesti (in cadrul acestuia functionand 9 unitati de
invatamant arondate: -Scoala Gimnaziala Otetelisu,-Scoala Primara Benesti;-Scoala Primara
Cirlogani,;-Scoala Primara Gorunesti;-Gradinita cu Program Prelungit Balcesti,;-Gradinita cu
Program Normal Otetelisu;-Gradinita cu Program Normal Benesti;-Gradinita cu Program
Normal Cirlogani;-Gradinita cu Program Normal Gorunesti.) si 2) 275 Parinti/tutori/persoana
care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate, inscris in GT. Subactivitatea va
fi implementata in comun de catre Solicitant (ONG) si Parteneri 3 si 4 (unitati de invatamant
public) si va viza 3 aspecte: 1) informarea, identificarea, recrutarea si selectia grupului tinta, 2)
inregistrarea, informare si comunicarea cu grupul tinta pe parcursul derularii activitatilor si 3)
coordonarea si monitorizarea participarii la activitati a grupului tinta. Informarea grupului tinta
se va realiza prin urmatoarele mijloace: 1).Crearea unei pagini de facebook dedicata a
proiectului si publicarea de articole de informare 2) Cei 2 asistenti sociali, angajati ai
Solicitantului, vor realiza o ancheta sociala la nivelul celor 2 institutii de invatamant partenere,
pe baza documentelor existente la nivel de scoala/UAT, dar si prin vizite efective la domiciliul
copiilor ce urmeaza sa fie prinsi in operatiune. Daca in urma anchetei, se va constata ca nu mai
exista 275 de copii care sa intocmeasca criteriile de eligibilitate, asistentii sociali se vor indrepta
catre alte unitati de invatamant din judetele Dolj si Valcea. 3) Se.vor organiza minim 4 sesiuni
de informare cu potentiali reprezentanti ai grupului tinta (GT), identificati in baza anchetei
sociale, in fiecare an de implementare a proiectului. 4). Diseminarea in cadrul sesiunilor de
informare de materiale informative cuprinzand toate informatiile din metodologia de
implementare, precum si alte informatii relevante (activitati si obiective proiect, beneficii grup
tinta). Se va urmari ca, in cadrul acestei activitati, fiecare persoana/ apartinator interesat de
oportunitatea de a beneficia de activitatile proiectului sa aiba o imagine de ansamblu asupra
tuturor etapelor de implementare si activitatilor in care va fi implicat, drepturile si obligatiile ce
decurg din calitatea de membru grup tinta, astfel incat sa constientizeze responsabilitatea
asumarii participarii la activitatile proiectului. Pentru asigurarea unei bune intelegeri a
informatiilor prezentate mai sus se vor folosi prezentari interactive de tip-ul Power Point; se vor
organiza sesiuni de intrebari si raspunsuri, potentialii membri ai GT (in cazul prescolarilor si
elevilor din ciclul primar, reprezentantii acestora) vor primi materiale scrise privind informatiile
furnizate, precum si link-ul de accesare a acestor informatii disponibile si online. Asistentii
sociali, vor sublinia importanta educatiei si rolul lor in formarea unei imagini asupra vietii active.
In acelasi scop, tinand cont de tendintele social media actuale, se va oferi posibilitatea de
contact cu membrii echipei de proiect prin intermediul paginii dedicate, deschise pe platforma
de socializare Facebook. Pentru buna desfasurare a activitatii de informare vor fi derulate
urmatoarele: elaborarea si aprobarea metodologiei de informare si selectie GT, crearea adresei
de e-mail dedicate pentru comunicarea cu reprezentantii GT, crearea unei pagini de social
media, elaborarea materialelor informative sintetizate, elaborarea unui calendar estimativ de
desfasurare si organizare a sesiunilor de informare, identificarea locatiilor optime de
desfasurare a sesiunilor de informare, diseminarea informatiei privind detaliile organizatorice
ale sesiunilor de informare, pregatirea materialelor logistice pentru sesiunile de informare,
organizarea propriu-zisa a sesiunilor de informare, elaborarea unei baze de date cu participantii
la sesiunile de informare, evaluarea sesiunilor de informare si elaborarea unei sectiuni cu cele
mai frecvente intrebari si raspunsuri si publicarea acestora pe website-urile Solicitantului si
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Partenerilor si pe retele de socializare si transmiterea acestora catre participantii la sesiunile de
informare. 5). In cadrul conferintei de lansare a proiectului se vor prezenta activitatile,
obiectivele, rezultatele, grupul tinta si beneficiile proiectului, cat si metodologiile create pentru
selectarea grupului tinta. Se vor distribui materiale de informare si publicitate ce vor contine
activitatile, obiectivele si grupul tinta vizat al proiectului, date de contact, etc, se vor realiza
interviuri cu membrii echipei de implementare, se vor elabora comunicate de presa si publica
articole in mass-media locala/regionala. De asemenea, site-ul proiectului va contine o sectiune
speciala dedicata selectiei de grup tinta unde va fi postata metodologia de selectie.
Diseminarea prevederilor procedurii de selectie a GT se va realiza prin: postarea anunturilor cu
privire la depunerea dosarelor, a Metodologiei si anexelor acesteia pe website-ul organizatiilor
implicate in proiect si pe pagina de facebook a proiectului; transmiterea de newsletter
participantilor la sesiunile de informare si altor persoane din baza de date a proiectului. Expertii
GT (desemnati de unitatile de invatamant partenere) si Coordonatorul GT vor realiza si
respecta metodologia de selectie a grupului tinta, vor pregati documentatia de inscriere la
activitatile proiectului, vor organiza si lansa procedura de selectie, vor verifica dosarele de GT,
vor acorda suport participantilor si reprezentantilor legali ai acestoram in vederea completarii
formularelor si declaratiilor, vor efectua inregistrarea grupului. Pe parcursul activitatilor, acesta
vor pastra legatura cu membrii/ reprezentantii legali ai grupului tinta, ii vor informa cu privire la
orarul si locatiile unde se vor desfasura activitatile, vor inregistra cazurile de abandon si vor lua
masuri pentru prevenirea acestora. Metodologie de selectie: Grupul tinta al proiectului este
alcatuit din 40 de prescolari si 235 de elevi), inmatriculati prepoderent in cadrul celor 2 insitutii
de invatamant partenere si din 275 Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul din GT, cu
parinti plecati la munca in strainatate. Criteriile de selectie ale GT alcatuit din prescolari/elevi
sunt: -sa aiba calitatea de prescolar/elev inmatriculat intr-o unitate de invatamant
(demonstrabila prin adeverinta, declaratie, etc) si sa pastreze aceasta calitate pana la
finalizarea activitatilor proiectului; -sa aiba resedinta/domiciliul in regiunile mai putin dezvoltate;la intrarea in proiect, cel putin unul din parinti este plecat din tara de cel putin 6 luni; - sa nu mai
fie inscrisi sau sa fi beneficiat ca GT de activitatile altui proiect cu finantare nerambursabila cu
activitati si obiective similare, la momentul inscrierii; - gradul de disponibilitate si motivatia de a
participa la activitati. Criteriile de selectie ale GT alcatuit din parinti/tutuori/reprezentanti sunt: sa aiba resedinta/domiciliul in regiunile mai putin dezvoltate;-la intrarea in proiect, au in grija un
copil inclus in GT al proiectului. Pentru inscrierea in grupul tinta se va depune un dosar ce va
cuprinde obligatoriu urmatoarele documente: - Formular de inregistrare grup tinta ;- Copie a
cartii de identitate/certificat de nastere; - Acord de prelucrare a datelor personale;- Angajament
de respectare a cerintelor proiectului ;- Adeverinta de elev; -declaratia pe propria raspundere a
pers. care are in grija copilul din care sa rezulte perioada de cand parintele este plecat in
strainatate. Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate si inscrise in grupul tinta,
pe principiul ”primul venit, primul servit”. Lipsa unuia dintre documente, precum si
neindeplinirea criteriilor de selectie descrise anterior conduc automat la neinscrierea
candidatului in grupul tinta al proiectului. Dosarele depuse vor fi verificate de o comisie de
selectie formata din: Experti GT (P3+P4), Coordonator GT (S). Verificarea dosarelor de
candidatura va viza indeplinirea criteriilor de selectie si corectitudinea/completitudinea intocmirii
dosarului (persoana indeplineste criteriile de selectie si a adus toate documentele conform
solicitarilor). Dupa verificarea dosarelor de candidatura, comisia de selectie va intocmi, cu
respectarea indicatorilor din proiect, lista candidatilor admisi in grupul tinta, lista candidatilor
propusi ca rezerve si lista candidatilor respinsi. Aceste liste vor fi cuprinse in Procesul verbal de
selectie ce va fi afisat la avizierul unitatilor de invatamant si pe pagina proiectului. Resurse
umane implicate: Expert 1 grup tinta (P3), Coordonator (P3) Expert 1 grup tinta (P4),
Coordonator P4 (P4), Coordonator GT (S), Asistent social 1 (S), Asistent social 2 (S). Resurse
materiale necesare: S: materiale consumabile pentru informarea si selectia GT, licente
programe informatice, Cheltuieli cu hrana participanti sesiuni informare GT, 1 scaun
operational, 1 laptop, 1HDD. P3: 1 multifunctionala; P4: 1 multifunctionala. Aceasta
subactivitate va duce la indeplinirea indicatorilor: 4S87 Persoane (copii) care beneficiaza de
sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care
roma/ din mediul rural care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar), din care:Invatamant primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14
ani)/secundar superior(14-16 ani): 235.

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 1.1: 40 de prescolari si 235 de elevi din invatamantul primar (6 – 10
ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar superior (14-16 ani), inmatriculati, preponderent (min
80%), in cadrul celor 2 institutii de invatamant partenere: Scoala Gimnaziala “Elena Farago”
Craiova si Liceul tehnologic '' Petrache Poenaru'' Balcesti; -275 Parinti/tutori/persoana care
are in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate, identificati, selectati si inregistrati
in grupul tinta al proiectului prin: -realizarea unei anchete sociale la nivelul unitatilor de
invatamant implicate in proiect, inclusiv prin vizite la domiciliul copiilor;- actiuni de informare si
promovare a proiectului (conferinta de lansare a proiectului, distribuirea materialelor de
informare si publicitate, retele socializare, site-uri parteneri); -organizarea si derularea unor
sesiuni de informare in scolile partenere, in care se va prezenta inclusiv metodologia de
selectare a grupului tinta, se vor distribui materiale de informare si publicitare, inclusiv un
material cu privire la beneficiile participarii la programe educationale. Rezultatul propus va
contribui la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului si a indicatorilor 4S87 (40
prescolari); 4S91 (235 elevi). Rezultate cantitative imediate asociate subactivitatii: -1
metodologie de selectie GT; -1 comisie de selectie GT; -. 4 sesiuni de informare/an;, 8
sesiuni/proiect, min 240 de pers participante la sesiuni informare;- 550 dosare de grup tinta
complete.
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Subactivitatea 1.2. Servicii de suport
educaţional pentru 40 de copii de vârstă
preşcolară
Martie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

In urma analizei efectuate la nivelul unitatilor de invatatamant partenere, s-a identificat faptul ca
acesti copii din medii defavorizate nu beneficiaza de acces egal in sistemul national de
educatie, cauzele fiind multiple si corelate: conditiile economice precare ale familiei, nivelul
redus de educatie al parintilor/persoanelor in grija carora se afla, lipsa stimularii timpurii prin
frecventarea gradinitei, existenta unui grad mare de discriminare si marginalizare, pe criterii
etnice, sociale, economice, culturale si intelectuale. In urma analizei la nivel de unitati de
invatamant s-a constatat un interes scazut pentru procesul educational atat din partea
parintilor, dar si din partea copiilor. In contextul mentionat si avand in vedere disparitatile
enorme din punct de vedere al bazei materiale intre gradintele din marile orase si acelea care
functioneza in localitati mai mici (asa cum este si Balcesti) sau in mediul rural, consideram
oportuna implementarea a 2 tipuri de programe educationale destinate prescolarilor: 1) Un
program de tip workshopuri educationale implementat de Solicitant, cu sprijinul unitatilor de
invatamant, destinat celor 40 de prescolari; 5 workshopuri/an, 2 ore/sesiune, 2grupe* max 10
participanti/workshop, in care se vor aborda 4 teme:1.SPORTURILE
LUMII;2.COMUNICAREA;3.OBIECTIVE SI LECTII DE VIATA ;4 AMBELE FATETE ALE UNEI
SITUATII. 5. DIGITALIZARE .Workshopurile vor contine atat lectii interactive digitale, cat si
activitati practice de fixare a conceptelor de la etapa de cunoastere pana la nivel de evaluare,
avand ca obiectiv general cresterea interesului pentru invatatura. Acestea vor fi organizate de
Solicitant, cu sprijinul unitatilor de invatamant partenere. Responsabilul suport educational (S),
cu sprijinul Coordonatorilor P3 si P4 se vor ocupa de aspecte organizatorice si de asigurarea
resurselor necesare pentru derularea workshopurilor in cadrul unitatilor de invatamant.
Workshopurile vor fi sustinute de educatori, cu sprijinul Responsabilului suport educational. 2)
Un program de tip „Gradinita interactiva” implementat de P3 si P4, organizat anual, timp de
2h/zi, in perioada anului scolar, dupa programul de gradinita obligatoriu, respectiv pe parcursul
a aprox35 de saptamani/an. Daca perioada de implementare a proiectului nu va corespunde
cu durata efectiva a 2 ani scolari, atunci programele educationale se vor implementa pe durata
a minim 4 semestre. Scopul programului prelungit consta in: - socializare, prin prisma faptului
ca prescolarii vor invata sa interactioneze cu cei apropiati de varsta lor, nu numai cu adulti; –
imbunatatirea limbajului; exersarea memoriei (prin cantece si poezii); - diversificarea
alimentatiei; -explorarea si manifestarea sentimentelor, empatiei fata de alti copii; -pregatirea in
vederea adaptarii optime la specificul activitatii scolare din clasa I, deoarece trecerea directa
din mediul familial in cel scolar, blocajele in comunicare, deficitul de socializare, diversitatea si
noutatea situatiilor intalnite, reprezinta cateva cauze ale neadaptarii la cerintele scolare.
Participantii, (20 prescolari) pe durata implementarii proiectului, vor fi impartiti in grupe de cate
max 10 beneficiari, cate o grupa in fiecare an de implementare. Fiecare grupa va participa pe
parcursul anului scolar, timp de 2h/zi, la activitati curriculare (proiecte tematice despre familie,
natura, mijloace de transport, notiuni de limba si comunicare, matematica distractiva, limba
engleza, jocuri interactive, etc). Educatorii desemnati de P3 si P4 vor asigura derularea
activitatilor cu prescolarii in cadrul „Gradinitei interactive”, sub supravegherea responsabilului
suport educational desemnat de Solicitant. Consilierii educationali angajati prin proiect vor veni
in sprijinul educatorilor, pentru a-i instrui in ceea ce priveste integrarea de noi instrumente in
lucrul cu copiii. Acestia vor avea rolul si de a lega noile instrumente de principii si valori care
sunt incluse in sistemele noi de educare, spre exemplu, principiul Montessori de a nu ajuta
copilul decat atunci cand acesta solicita ajutorul, creandu-i astfel deprinderea de a cauta singur
solutii, inainte de a cere ajutorul adultilor. Astfel, in cadrul „Gradinitei interactive” se vor
desfasura activitati instructiv-educative, pe domenii experientiale (domeniul psiho-motric,
domeniul limba si comunicare, domeniul om si scietate, domeniul stiinte,etc), activitati de
dezvoltare personala, ateliere tematice (Micii bucatari). Pe intreaga perioada de desfasurare a
programelor se vor asigura materiale educationale si didactice pentru prescolari. Pentru
asigurarea hranei copiilor aflati in gradinita se va apela la serviciile unei firme de catering.
Toate mesele vor fi concepute astfel incat sa asigure necesarul zilnic de calorii, proteine,
glucide si lipide necesare cresterii copilului. Resurse umane implicate: Responsabil suport
educational (S), P3: Educator Gradinita interactiva, Coordonator P3, Consilier educational 1.
P4: Educator Gradinita interactiva, Consilier educational 2, Coordonator P4. Resurse materiale
necesare.P3: materiale educationale, asigurarea hranei pe parcursul derularii activitatilor
educationale, 10 tablete interactive. P4: materiale educationale, asigurarea hranei pe parcursul
derularii activitatilor educationale, 10 tablete interactive. Aceasta subactivitate va duce la
indeplinirea indicatorului: 4S87 Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea
la programe de educatie (EICP): 40.

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 1.2: 40 de prescolari beneficiari de sprijin educational. Toti cei 40 vor
participa la workshopuri educationale si de digitalizare, iar 20 dintre acestia vor beneficia de
un program de „Gradinita interactiva”. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob.
specific nr.1 si a indicatorului 4S87 Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru
participarea la programe de educatie (EICP): 40. Rezultate imediate asociate subactivitatii:-1
metodologie privind organizarea programelor educationale pentru prescolari; -2 grupe*10
prescolari (1 gr/an) participanti la Gradinita Interactiva; 4grupe*10 prescolari participanti la wk
educationale si de digitalizare. Imbunatatirile/beneficiile reale pentru GT: dezvoltarea intregului
potential individual al copiilor, indiferent de originea sociala sau etnica;- dezvoltarea de ablitati
de viata si incurajarea dragostei de invatatura in randul prescolarilor in vederea prevenirii
abandonului scolar;- socializare, prin prisma faptului ca prescolarii vor invata sa interactioneze
cu cei apropiati de varsta lor, nu numai cu adulti; – imbunatatirea limbajului; exersarea
memoriei (prin cantece si poezii); -dezvoltarea abilitatilor digitale;- diversificarea alimentatiei; Dezvoltarea si incurajarea creativitatii; -invatarea practica
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Subactivitatea 1.3. Servicii de suport
educaţional pentru stimularea participării şi
prevenirea abandonului şcolar / părăsirii
timpurii a şcolii pentru 235 de elevi din
învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial
(11-14 ani) şi secundar superior (14-16
ani)
Martie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Subactivitatea va fi implementata in comun de Solicitant si cele 2 institutii de invatamant
partenere. Subactivitatea va debuta dupa recrutarea GT in cadrul proiectului si dupa evaluarea
initiala a GT in cadrul sesiunilor de consiliere educationala. Cei 235 de elevi din GT vor
beneficia de un program complex de suport educational, ce vizeaza 3 componente: 1)Un
program de tip workshopuri educationale pentru toti cei 235 de elevi din grupul tinta,
implementat de Solicitant si parteneri. Se vor organiza 4 workshopuri/grupa de elevi (estimam
minim 10 grupe *20-25elevi/grupa), 3 ore/sesiune si se vor aborda 4 teme (1 tema/workshop).
Anual se vor desfasura aproximativ 20 de workshopuri. Spre deosebire de prescolari, elevii au
nevoie de o complexitate a informatiilor crescute, astefel incat sa-si fixeze relatiile de tip cauzaefect. 1.SPORTURILE LUMII; 2.COMUNICAREA; 3.OBIECTIVE SI LECTII DE VIATA; 4.
AMBELE FAŢETE ALE UNEI SITUAŢII. Workshopurile vor contine atat lectii interactive
digitale, cat si activitati practice de fixare a conceptelor de la etapa de cunoastere pana la nivel
de evaluare, avand ca obictiv general prevenirea abandonului scolar. Un program de tip
workshopuri educationale in domeniul digitalizarii, in contextului pandemiei de Covid-19, astfel
incat toti prescolarii si elevii sa fie familiarizati cu utilizarea instrumentelor digitale. Pentru copiii
din GT care merg la cele 2 scoli incluse în proiect, decizia suspendării cursurilor pentru a limita
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 nu înseamnă şi întreruperea activităţii şcolare, in
viitor, căci ei vor avea la dispoziţie atât infrastructura, cât şi resursele educaţionale pentru a-şi
continua orele în mediul online. Workshopurile oferă o experienţă de învăţare ce utilizează
noile tehnologii pentru a face lecţiile mai atractive şi mai uşoare, mai aproape de aşteptările şi
de modul în care învaţă actuala generaţie de copii. Astfel, se vor organiza 4 workshopuri de
digitalizare/grupa de elevi (estimam aprox 20 grupe *10-15elevi/grupa), 2h/sesiune pentru cei
235 de elevi. Anual se vor desfasura aproximativ 40 de workshopuri de digitalizare, din totalul
de 80 de workshopuri. Aceste workshopuri vor fi sustinute de cadre didactice in domeniul
informaticii (desemnate de scolile partenere), sub supravegherea responsabilului cu suportul
educational (S). 2) Un program de tip „Scoala dupa scoala” (SDS), organizat anual, pentru 60
de elevi/an (in total 120 de elevi), cu precadere din clasele terminale (IV, VII-VIII). Programul
„Şcoala după şcoală” (ŞDŞ) este un program complementar programului şcolar obligatoriu,
care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală, pentru consolidarea competenţelor,
învăţare remedială şi accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber şi
se adresează atât elevilor din învăţământul primar, cât şi elevilor din învăţământul secundar.
Programul SDS se va desfăşura după programul şcolar obligatoriu ( în funcţie de orarul fiecărui
nivel de studiu). În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin
specializat: supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu
dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, activităţi de
încurajare a lecturii independente etc. În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde
pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea
la competiţii şi olimpiade şcolare), pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă
psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare, activităţi de suport pentru
efectuarea temelor, activităţi remediale) şi pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de
activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi
implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc). Participantii vor fi impartiti
in 12 grupe de cate 10 beneficiari, cate 6 grupe in fiecare an. Fiecare grupa va participa pe
parcursul anului scolar, timp de 2h/zi, la activitati educationale in cadrul programului Scoala
dupa scoala. Acesti membri ai grupului tinta, elevii participanti la program SDS, vor fi selectati
dintre acei copii din cadrul comunitatii ce inregistreaza rezultate scolare scazute, o prezenta
redusa la ore si o participare pasiva si limitata in cadrul lectiilor predate de catre
invatatori/profesori, avand astfel un risc ridicat de esec scolar. Pe intreaga perioada de
desfasurare a programului se vor asigura materiale educationale si didactice pentru toti elevii.
Activitatile SDS se vor desfasura imediat dupa servirea mesei. Activităţile din cadrul
programului SDS sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul
primar şi secundar (P3 si P4), consilieri educationali (P3+P4), responsabil suport educational
(S). Avand in vedere faptul ca au fost inregistrate diferente considerabile la nivel de evolutie
scolara in randul copiilor din aceeasi clasa, cadrele didactice vor lucra cu fiecare copil in functie
de capacitatea acestuia, in sensul ca celor cu rezultate foarte slabe – in situatie de repetenta
sau corijentie – li se va acorda sprijin suplimentar pentru recuperarea lipsurilor identificate, in
timp ce elevii cu rezultate satisfacatoare vor fi incurajati sa lucreze suplimentar, pentru o mai
buna sedimentare a cunostinetelor dobandite la clasa. Rolul cadrelor didactice nu va fi doar de
a asista copiii in recuperarea materiei, ci va fi si de a sprijini copiii în a învăţa cum să înveţe şi
în a-şi gestiona corect timpul liber (îmbinând învăţarea cu recreaţia), ceea ce le va forma o
disciplină în gestionarea timpului personal, fapt ce le va modela comportamentul şcolar şi în
ciclul gimnazial. Pentru a stimula participarea activa la orele organizate in cadrul programului
propus, dar si pentru a remedia problemele de natura materiala ce ar putea impiedica prezenta
la aceste ore, pentru copiii din cadrul programului va fi subventionata o masa calda zilnica.
Motivatia organizării acestui program SDS are la bază următoarele considerente descoperite în
analiza de nevoi educaţionale: Nr.elevi care au înregistrat abateri disciplinare în ultimul an –
132 ; Nr elevi cu rezultatele şcolare slabe (spre exemplu, note scăzute la unele materii, medie
generală scăzută – 102; Absenteism ridicat – 91; Elevi în situaţie de repetenţie – 14; Părinţi cu
nivel scăzut de educaţie (sub 8 clase) – 46. 3) Un Program de Meditatii pentru 20 de elevi
invatamant secundar superior (1 grupa *10 elevi/an), pentru a asigura parcurgerea studiilor
minime obligatorii de cat mai multi dintre elevii din grupul tinta, dar si pentru a oferi un exemplu
altor persoane din comunitate si chiar din alte locatii. . Disciplinele la care se vor acorda
meditaţii sunt: matematică, română, ştiinţe. Pentru aceasta activitate, vor fi implicati ca
meditatori profesorii Liceului Partener (P4), acestia cunoscand deja capacitatea fiecarui elev,
punctele forte, slabiciunile, modul in care acestia pot fi stimulati pentru obtinerea unor rezultate
cat mai bune, precum si situatia sociala si familiala a acestora, putand colabora inclusiv cu
familiile sau tutorii legali ai copiilor, atunci cand este considerat oportun. Programul va respecta
pauzele presupuse de zilele libere si vacante scolare, insumand minim 4 semestre. Resurse
umane implicate: Responsabil suport educational (S), Cadre didactice (P3), Coordonator (P3),
Consilier educational 1(P3), Cadre didactice (P4), Coordonator P4 (P4), Consilier educational
1(P4). Resurse materiale necesare: S: licente programe informatice, 1 scaun operational, 1
laptop, 1HDD. P3: materiale educationale, asigurarea hranei pe parcursul derularii activitatilor
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educationale, 12 laptopuri, . P4: materiale educationale, asigurarea hranei pe parcursul
derularii activitatilor educationale, 12 desktopuri, 5 videoproiectoare. Aceasta subactivitate va
duce la indeplinirea indicatorului: 4S91 Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14 ani)/secundar superior(14-16
ani): 235.

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 1.3: 235 de elevi beneficiari de sprijin educational. Toti cei 235 vor
participa la workshopuri educationale si de digitalizare, 120 dintre acestia vor beneficia de un
program de „Scoala dupa Scoala”, iar 20 de elevi din invatamantul liceal vor beneficia de un
Program de meditatii. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr.2 si a
indicatorului 4S91 Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiaza de sprijin
pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si secundar), din
care:Invatamant primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14 ani)/secundar superior(14-16 ani): 235.
Rezultate imediate asociate subactivitatii:-1 metodologie privind organizarea programelor
educationale pentru elevi; -12 grupe*10 elevi (6gr/an) participanti la Scoala dupa Scoala; -2
grupe*10 elevi (1gr/an) participanti la Program de Meditatii; 10grupe*20-23 elevi participanti la
wk educationale; -40 workshopuri educationale organizate si derulate; -80 workshopuri de
digitalizare; Imbunatatirile/beneficiile reale pentru GT: imbunatatirea performantelor scolare
ale copiilor ai caror parinti lucreaza in strainatate; accesul copiilor la programe de invatare
specializate, complementare celor oferite de sistemul de invatamant public;-dezvoltarea
abilitatilor digitale
Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale
de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă
preşcolară şi elevi din învăţământul primar
(6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi
secundar superior (14-16 ani).
Februarie 2021 - Noiembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE
CONSULTANŢĂ OLTENIA
ASOCIAŢIA ECONYOUTH
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Subactivitatea va fi implementata in comun, pe toata durata proiectului, de catre P1 (Furnizor
autorizat de informare si consiliere profesionala, cu experienta in consilierea vocationala a
copiilor si adultilor), P2 (Furnizor autorizat de informare si consiliere profesionala, cu experienta
in consilierea vocationala si dezvoltarea de activitati de comunicare si asertivitate) si unitatile
de invatamant partenere P3 si P4 (experienta in consilierea educationala si psihologica a
copiilor). Avand in vedere configuratia GT si nevoile identificate prin analiza realizata la nivelul
unitatilor de invatamant, proiectul propune o abordare integrata de masuri pentru prevenirea
parasirii timpurii a scolii si pt sprijinirea tranzitiei de la un ciclu scolar la altul. GT al proiectului
va fi implicat in activitati ale proiectului: Activitati de consiliere special structurata in functie de
nevoile identificate, pt toti copiii/elevii din GT (275 pers). Motivarea si mentinerea copiilor si
elevilor in proiect se va realiza datorita: atractivitatii, utilitatii si calitatii activitatilor care le sunt
dedicate;sprijinului pe care il primesc in explorarea potentialului propriu; motivarii prin
sprijinul material primit; stimularii parintilor/tutorilor de a se implica constant in ingrijirea si
dezvoltarea copiilor, constientizarii acestora cu privire la importanta participarii parintilor in viata
copiilor, prin oferirea de informatii concrete despre "cum" sa actioneze spre binele copilului in
contextul comunitatii proprii. Un rol important in indeplinirea indicatorilor proiectului, cu efecte
semnificative pt sustenabilitatea proiectului, il au activitatile dedicate educarii
parintilor/tutorilor/membrilor familiei, privind nevoile de dezvoltare ale prescolarilor/elevilor din
GT. In cadrul acestei subactivitati se va avea in vedere: - Evaluarea initiala a beneficiarilor
proiectului; - Structurarea si derularea programelor de consiliere de grup pe baza analizei de
nevoi realizate;- Desfasurarea activitatilor de consiliere a individuala corespunzator cu nevoile
manifestate de beneficiari; -Implementarea unui program de workshopuri de
comunicare/asertivitate. In functie de categoria de varsta si obstacolele in educatie identificate
la fiecare participat, consilierii educationali (P3/P4) si cel vocational (P1), cat si psihologul (P4)
vor dezvolta o metodologie de lucru, pornind de la nevoile fiecarui individ. Expertii vor pune
accentul pe devansarea anumitor dificultati, dar mai ales pe importanta continuarii studiilor si
orientarea elevilor spre anumite domenii de studiu, in functie de aptitudinile si performantele
inregistrate de acestia. Evaluarea initiala a copiilor se va realiza timp de o luna, inainte de
derularea activitatilor de consiliere. Evaluarea initiala va viza completarea unor chestionare
adresate parintilor/reprezentantilor, cadrelor didactice, studierea documentelor scolare si
actiuni specifice evaluarii psihopedagogice. Fiecare copil din comunitate va fi un studiu de caz.
Pentru fiecare elev se va realiza o analiza privind riscurile de abandon colar, precum si o
analiza SWOT. Consilierii educationali vor stabili nevoile de consiliere ale persoanelor din
grupul tinta prin realizarea unui screening initial, in urma caruia vor intocmi planuri de
interventie individualizate. Planul educational individualizat va cuprinde recomandari ce vizeaza
activitatile in care fiecare precolar si elev din grupul tinta va fi cuprins. Astfel acest instrument
va deveni un mijloc de monitorizare a progresului prescolarului/elevului prin participarea la
activitatile cuprinse in proiect, din partea tuturor expertilor. Pe toata durata derularii proiectului,
cei 275 de copii si elevii din grupul tinta, cu parinti plecati in strainatate, vor beneficia de
consiliere educationala si psihologica, de grup si individual, ce va reprezenta un plus pentru
dezvoltarea lor personala, din perspectiva increderii in sine fata de evaluarile nationale si a
abordarii flexibile a acestora. Programele de consiliere vor viza, in functie de nevoile individuale
identificate, autocunoasterea si dezvoltarea potentialului creativ; optimizarea relatiei cu
covarstnicii, dar si cu parintii/adultii din familie; gestionarea situatiilor conflictuale; identificarea
si escaladarea unor momente dificilel traumatice in evolutia prescolarului/elevului; antrenarea
conduitelor prosociale si de socializare; deblocare emotionala; gestionarea momentelor de
criza; formarea si dezvoltarea abilitatilor empatice; constientizarea si valorizarea de sine, cu
efecte pozitive in planul relatiilor interumane; managementul invatarii si dezvoltarea
competentei de tip a invata sa inveti; organizarea timpului, managementul stresului, alte
probleme de consiliere individualizata. Aceste programe vor fi implementate de scolile
partenere cu ajutorul Consilierilor educationali si al psihologului. Pentru aproximativ 120 de
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elevi (cls.VII-VIII, liceu) se vor structura programe specifice orientarii scolare si vocationale
adecvate a elevilor, conform ofertei educationale liceale, corelate cu abilitati personale,
alegerii studiilor liceale in conformitate cu inclinatii, aptitudini si abilitati personale, inclusiv
formarea competentei de a invata eficient. Componenta de consiliere vocationala va fi
implementata de Partenerului 1, ce va desemna 1 consilier vocational si 1 responsabil activitate
consiliere ce va coordona intreaga activitate. Instrumentele de evaluare
psiholgica/chestionarele proiective/testele de descoperire a talentelor (spre exemplu, CAS++)
ofera – cu un grad ridicat de acuratete – o gama larga de informatii despre personalitatea,
aptitudinile, preferintele si interesele, motivatia, capacitatea cognitiva, stilul de invatare si de
gandire, stilul decizional si despre multe alte componente ale psihicului uman. Procesul de
consiliere in cariera este personalizat, confidential si se bazeaza pe metode fundamentate
stiintific de explorare a potentialului vocational al beneficiarului. Consilierul vocational ii va ajuta
pe elevi in procesul de luare a deciziilor personale priind viitorul academic sau profesional,
incluzand alegerea tipului si nivelului de studii sau a profesiei potrivite profilului psihologic
individual. Pentru a interveni la momentul oportun, consilierea vocationala se va adresa inclusiv
elevilor de clasa a VIII-a, cat si celor din clasele IX, X. In cadrul sesiunilor de consiliere in
cariera, elevii vor invata sa isi intocmeasca un CV atractiv si o scrisoare de intentie, sa utilizeze
portalurile de recrutare, se vor pregati pentru a face fata unui interviu de angajare, isi vor stabili
teluri realiste de cariera etc. In cadrul acestei interventii, consilierul vocational si psihologul vor
elabora un ghid de consiliere pentru elevii cu risc de PTS care va fi imbunatatit, utilizat si
diseminat inclusiv in perioada de sustenabilitate. Activitatile de consiliere se adreseaza
prescolarilor si elevilor din ciclul primar si gimnazial. Ne propunem sa antrenam in activitati pe
tot parcursul proiectului 40 de prescolari, 235 de elevi. In primele activitati de consiliere de
grup/individuale cu prescolarii si elevii se va avea in vedere identificarea nevoilor individuale de
consiliere, structurarea si derularea programelor de consiliere corespunzator nevoilor
identificate. Sedintele de consiliere educationala vor fi atat individuale si de grup şi vor avea loc
intr-un cadru organizat in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant. Atat la consiliere in
cariera, cat si la cea educationala, grupurile de lucru nu vor cuprinde mai mult de 10 persoane,
pentru asigurarea interactivităţii şi a unui climat de confort psihologic. Cu fiecare grupa de
beneficiari se va desfasura saptamanal o activitate de consiliere de grup, pe durata anului
scolar. Consilierea individuala se va desfasura in sistem face to face, cu psihologul sau
consilierul educational, cu o frecventa de maxim o ora/saptamana/elev/ pe durata anului scolar,
in functie de nevoi. In medie se vor aloca 4 sesiuni individuale/copil. Specificul activitatilor de
consiliere individuala ofera prescolarului/elevului suport astfel incat pe parcursul interventiei
pot fi abordate probleme personale care nu pot face obiectul consilierii de grup. In tematica
activitatilor pot fi cuprinse aspecte ca: managementul furiei, autocunoaterea, dezvoltare
emotionala, rezolvarea eficienta a conflictelor, managementul stresului, etc. P2 va contribui
la realizarea ghidului de carieră, prin asumarea unei secţiuni din ghid, care va include informaţii
utile despre: dezvoltare personală (asertivitate, oferire de feedback constructiv), problemele
adolescenţei/preadolescenţei, menţinerea tonusului fizic şi mental, depresia la adolescenţi şi
suprasolicitarea la elevi. În strânsă relaţie cu realizarea acestei părţi din ghid, Coordonatorul P2
va organiza o serie de întâlniri cu elevii, pe aceste teme (AVI - Abilităţi de Viaţă Independentă,
SIS – Sănătate, Igienă, Sport, ChEV – Chimie şi Energie Verzi, AntrIN – antreprenoriat şi
iniţiativă, DrOD – drepturile omului şi democraţie, ILTM – Istorie Locală, Tradiţii şi Meşteşuguri,
FOR – teatru forum, etc), pe tot parcursul poiectului, nu mai mult de 10 persoane la fiecare
intalnire, in scopul de a-i pregati pe acestia pentru viitorul lor profesional, în strânsă legătură cu
dezvoltarea armonioasă a personalităţii. Resurse umane implicate: Consilier educational 1
(P3), Consilier educational 1 (P4), Psiholog (P4), Consilier vocational (P1), Responsabil
consiliere (P1), Coordonator P1, Coordonator P2, Coordonator P3, Expert 3 activitati recreative
si workshopuri, Coordonator P4, Resurse materiale necesare: P1: materiale consumabile; P2:
materiale consumabile, 1 scaun operational, 1 birou operational, 1 etajera; . Aceasta
subactivitate va duce la indeplinirea indicatorilor: 4S87 Persoane (copii) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care
roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14
ani)/secundar superior(14-16 ani): 235

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 1.4: 275 de prescolari si elevi beneficiari de sesiuni de consiliere
educationala/psihologica/vocationala. Activitatile de consiliere vor fi special structurate in
functie de nevoile identificate, pt toti copiii/elevii din GT (275 pers). Intregul GT va beneficia de
consiliere educationala si va participa la workshopuri de dezvoltare personala (asertivitate,
oferire de feedback constructiv), problemele adolescentei/preadolescentei, mentinerea
tonusului fizic si mental, depresia la adolescenti si suprasolicitarea la elevi. Consilierea
psihologica se va efectua in functie de nevoile identificate. 120 de elevi vor beneficia de
consiliere vocationala si orientare in cariera in vederea continuarii studiilor si/sau consiliere in
cariera pentru alegerea unei meserii/profesii si pregatirea timpurie a pasilor de urmat pentru
dobandirea acesteia. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific 1 si 2 si a
indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235 elevi). Rezultate cantitative imediate asociate
subactivitatii: 1 metodologie de lucru; min 1 sesiune de consiliere de grup/sapt; min 4 sesiuni
individuale/copil; 1ghid de cariera creat si distribuit in 235 de exemplare; -275 de planuri de
consiliere individualizate; minim 7 workshopuri/grupa de elevi. Prin consilierea educationala si
psihologica (individuala si de grup) a beneficiarilor proiectului se vor obtine urmatoarele
beneficii: clarificarea situatiilor de criza, rezolvarea tensiunilor si a conflictelor interne si
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asistarea copiilor in rezolvarea problemelor emotionale/ comportamentale cu care se
confrunta, in vederea solutionarii lor adecvate; -imbunatatirea relatiei cu parintii si tutorii.
Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi
de socializare pentru 275 de copiii de
vârstă preşcolară şi elevi din învăţământul
primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi
secundar superior (14-16 ani).
Martie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE
CONSULTANŢĂ OLTENIA
ASOCIAŢIA ECONYOUTH
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Subactivitatea se va desfasura in paralel cu activitatile de sprijin educational acordat
prescolarilor si elevilor din GT si va fi implementata in comun de catre toate entitatile implicate
in proiect. Astfel, programele educationale vor fi completate cu o serie de activitati informale si
non-formale ce au ca scop dezvoltarea personala a copiilor:- la nivel afectiv, la nivel
comportamental; la nivel participativ, etc. Programul de activitati recreative si de socializare va
include urmatoarele componente: 1) Workshopuri artistice tematice cu o frecventa lunara,
desfasurate in cadrul unui centru de educatie nonformala, instituit prin proiect. Această
intervenţie a pornit de la două aspecte complementare: principiul recuperării/reabilitării prin artă
(pornind de la modele cunoscute de terapie/dezvoltare prin teatru) şi rezultatele bune obţinute
de anumiţi elevi la concursuri si festivaluri de arte, inclusiv literatura. In cadrul atelierelor
artistice vor fi abordate tematici precum: - arte plastice/arte vizuale si reciclare creativa;muzica, dans/coregrafie;- tehnici handmade/bricolare/artizanat etc. Estimam un minim de 120
de participanti (prescolari si elevi) la workshopuri, in cei 2 ani de implementare a
proiectului,aprox 60 de copii/an. De asemenea, elevii for fi incurajati sa isi expuna creatiile in
cadrul unu targ de hand-made organizat si derulat in cadrul comunitatii. 2) Organizarea de
competitii sportive (Fuga in sac, Trasul franghiei, stafeta, aruncarea la tinta orizontala,
fotbal/volei/baschet). Se vor organiza 4 concursuri sportive/an, minim 10 copii/concurs. 3)
Organizarea unui atelier de traditii populare ce are ca scop desegregarea scolara si cresterea
stimei de sine a participantilor prin incurajarea unei abordari participative la o activitate creativa.
Vor fi încurajaţi să se înscrie copii din toate structurile, inclusiv cele arondate, fiind decontate şi
cheltuielile de transport ale elevilor, pentru întrunirea lor în unitatea centrală. Aceste ateliere
ofera de asemenea o alternativa recreativa care presupune autodisciplina si antrenarea
abilitatilor cognitive. De asemenea, am luat în calcul potenţialul cultural local, mai exact
patrimoniul imaterial de tradiţii şi obiceiuri etnografice/folclorice ale judeţului Vâlcea. In acest
sens, prin proiect vor fi achizitionate/inchiriate inclusiv costume populare si alte elemente de
recuzita, necesare materializării actului artistic.Este estimat un numar de minim 30 de
participanti,/an cate 10 din fiecare etapa de invatamant: ciclul primar, secundar inferior si
secundar superior. Frecventa atelierelor va fi saptamanala. 4) Vizite de studiu si schimb de
experiente. Pentru a stimula cat mai multi elevi din GT sa isi continue studiile, pentru a preveni
parasirea timpurie a scolii sau perpetuatea tendintei de resemnare cu un nivel minim de
educatie, P2 va organiza anual cate doua vizite la facultati din apropiere – Craiova, respectiv
Sibiu, la care vor participa cate 10 elevi /an cu potential scolar ridicat din ciclul secundar
superior (sau care se remarcă prin eforturi depuse în sensul autodepăşirii), astfel incat acestia
sa isi exploreze oportunitatile de dezvoltare personala si profesionala prin educatie. Scopul
este atat de a-i incuraja pe elevi sa isi proiecteze anumite teluri pentru viitor, dar si de a stimula
un spritit de competitivitate constructivă in randul acestora. Vizitele la facultati vor avea o
durata de 3 zile, timp in care se vor organiza intalniri la minim 5 facultati, astfel incat elevii sa
poata cunoaste oferta educationala, baza materiala, burse de studiu, eventuale alte oportunitati
de dezvoltare interconectate cu alegerea unei anumite facultati. Se va incerca, pe cat posibil,
sincronizarea acestor vizite cu programul tip “Ziua portilor deschise” desfasurat in general de
institutiile vizate. Selectarea facultatilor de vizitat se va face pe baza optiunilor elevilor si in
concordanta cu concluziile consilierilor educationali si vocational din proiect. Facultatile vizate
vor fi contactate in prealabil in vederea incheierii unui protocol de colaborare si stabilirii de
comun acord a programului de vizitare, a agendei de urmat si metodologiei de desfasurare.
Pentru a veni in sprijinul elevilor in vederea alegerii profesiilor si a specializărilor oferite de
facultăţi in corelaţie cu oportunităţile de pe piaţa muncii,P2 va apela la reţeaua extinsă de
specialişti de pe piaţa forţei de munca (din mediul privat), pentru a le prezenta elevilor
provocările profesiilor vizate de acele vizite. Practic, după fiecare vizită a unei Facultăţi din cele
două centre universitare vizate, P2 va invita specialişti din fiecare domeniu de specializare
(precum, ingineri, economişti, agronomi, biologi, medici etc), care să le prezinte elevilor dintr-o
perspectivă realistă şi aplicată, provocările reale ale acelei profesii (de la salarizare, la
oportunităţi de angajare, metode de formare continuă etc). In acest fel, elevii vor fi sprijiniti sa
îşi formeze o opinie mai clara asupra specializărilor interconentate cu piaţa forţei de munca şi
vor putea lua o decizie informată referitoare la alegerea unui anumit domeniu de studiu.
Totodata, P1 va organiza schimburi de experiente educationale la o scoala privata din Craiova,
la care vor participa cate 10 elevi/an. Fiecare schimb de experienta va dura 3 zile. Pentru 40 de
prescolari, P2 va organiza vizite la gradina zoo din Craiova sau Sibiu. Se vor constitui 4 gr*10
prescolari. Fiecare grupa va avea minim 2 insotitori. 5) Pentru incurajarea spiritului competitiv
in randul elevilor si pentru a constitui pentru acestia un exemplu de succes si reusita, vor fi
organizate anual excursii tematice. In organizarea si desfasurarea excursiior se va tine cont de
Ordinul MENCS nr. 3637/12.04.2016 privind organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a
altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar si de alte prevederi in
vigoare la momentul implementării. Solicitantul va organiza anual cate 2 grupuri (1 ciclul primar
+ 1 ciclul gimnazial) formate din cate 15 elevi si 2 insotitori care vor facilita excursii tematice cu
o durata a cate 3 zile (2 nopti), vizand obiective culturale/istorice/patrimoniu natural din judet si
punand in practica idei/concepte legate de educatie inclusiva, dezvoltarea sustenabila a
mediului etc. La întoarcerea din aceste excursii, elevii vor trebui să facă scurte prezentări
despre experienţa avută, folosindu-se de instrastructura centrului de educaţie nonformală, în
faţa unui public format din colegi, cadre didactice, părinţi. Se va încuraja astfel abilitatea de
prezentare în public, capacitatea de sinteză şi lucrul în echipă pentru realizarea unui obiectiv.
Selectia eleveilor care vor participa la schimburi de experienta/vizite/excursii tematice se va
efectua in baza unei metodologii de selectie stabilita in prealabil, de catre echipa de
implementare.Vor beneficia de aceasta masura elevii care inregistreaza o imbunatatire
considerabila a rezulatelor scolare pe parcursul proiecctului – de exemplu cresterea mediilor cu
un anumit numar de puncte sau la un numar dat de materii – tocmai pentru a incuraja o
atitudine pozitiva si competititva, de autodepasire, mai ales in randul elevilor care inregistreaza
rezultate slabe sau sunt identificati cu risc de PTS. Selectia elevilor se va efectua de catre o
comisie alcatuita din minim 3 membrii ai echipei de implementare. Criteriile de selecţie se vor
face publice încă de la demararea activităţii şi vor fi publicate în mod transparent pe web site, la
avizierul fiecărei şcoli arondate şi pe site-ul Solicitantului.6) Implicarea copiilor şi a elevilor din
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grupul ţintă în activităţi extraşcolare (programe de voluntariat). La finalul implementarii
subactivitatii, toate materialele si rezultatele obtinute in urma actiunilor non formale intreprinse
se vor concretiza in mape tematice, albume foto, video. Toate aceste masuri educativrecreationale vizează eliminarea fenomenului de segregare şcolară cu care se confrunta
comunitatea. Resurse umane implicate: Vor fi implicate in activitatea centrului de educatie
nonformala o echipa mixta, interdisciplinara, formata din experti ai Solicitantului (Expert 1
activitati recreative si workshopuri), Partenerului 1 (Expert 2 activitati recreative si workshopuri,
Coordonator P1), Partenerului 2 (Expert 3 activitati recreative si workshopuri, Coordonator P2)
si cadre didactice de la Partenerii 3 si 4 (muzică, desen, educaţie fizică/coregrafie),
Coordonator P3 si Coordonator P4. Resurse materiale: S: Pachet servicii cazare, transport,
masa excursii tematice, P1: Pachet servicii cazare, transport, masa schimb de experiente,
P2:cosume populare pt elevi, 1scaun, 1 birou, 1 etajera, Pachet servicii cazare, transport, masa
vizite de studiu., Pachet servicii transport, masa vizite prescolari. Aceasta subactivitate va duce
la indeplinirea indicatorilor: 4S87 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care roma/ din
mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14
ani)/secundar superior(14-16 ani): 235

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 1.5: 275 de prescolari si elevi beneficiari de activitati recreative si de
socializare in cadrul Centrului de educatie non-formala, astfel: min120 de copii participanti la
Workshopuri artistice tematice; - min 64 copii participanti la competitii sportive: minim 4
concursuri/an; - min120 de copii participanti la atelier de traditii populare; - 20 de elevi
participanti la vizite de studiu la Facultati; -40 de prescolari participanti la vizite la ZOO; -20 de
elevi participanti la schimburi de experienta la scoli private din Craiova;- 30 de elevi
participanti la excursii tematice; -min 10 elevi in cadrul programului de voluntariat; 1
metodolgie de selectie a participantilor la vizitele de studiu/excursii tematice/schimburi
experiente realizata si publicata transparent. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob.
specific 1 si 2 si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235 elevi). Beneficiile in randul GT
se reflecta in: dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea prescolarilor si elevilor in
activitati cat mai variate si bogate in continut, cultivarea interesului pentru activitati socioculturale, sportive; facilitarea integrarii in mediul scolar, oferirea de suport pentru reusita
scolara in ansamblul ei, fructificarea talentelor personale si corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale. dezvoltarea personala a elevilor cu risc de PTS prin desfasurarea de activitati
menite sa le creasca stima de sine si acumularea de abilitati sociale si artistice;- incurajarea
interactiunii intre elevi si a lucrului in echipa;- incurajarea unei atitudini participative, prin
includerea tuturor elevilor dornici, fara bariere de etnie etc.
Activitate: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivităţi
Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin
In realizarea analizei de nevoie s-a observat ca principalul motiv de absenteism si rezuultate
material copiilor si elevilor din grupul tinta scăzute a scolii este starea de saracie in care se afla famiiile din care provin copiii si elevii din
Mai 2021 - Decembrie 2022 grupul tinta. În ceea ce priveşte ocuparea în oraşul Bălceşti, aproape 74% din populaţia aptă
de muncă din localitate este populaţie inactivă-şomeri neînregistraţi, agricultură de subzistenţă
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA sau care urmează încă o formă de învăţământ (dar nu lucrează), doar 22% dintre persoanele
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV apte fiind salariate (INS, TEMPO, 2015), salariul net mediu în jud.Vâlcea fiind cel mai scăzut
ASOCIATIA ROMANA PENTRU din cele 5 judeţe ale regiunii Oltenia (Directia Statistica Judeteana Dolj) - ceea ce configurează
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE un profil nefavorbil al mediul familial şi de sprijin în care se dezvoltă copiii de vârstă şcolară din
AROTT Bălceşti. De asemenea, 42,43% dintre elevii unităţii de învăţământ analizate provin din mediul
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE rural (din satele aflate în proximitatea oraşului Bălceşti (altele decât cele care s-au alipit
POENARU '',ORAŞ oraşului în 2002), iar dat fiind că nivelul veniturilor famiilor din mediul rural sunt şi mai scăzute
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA decât ale celor din oraşul Bălceşti, aceasta reprezintă o caracteristică de vulnerabilitate pentru
elevi, în ceea ce priveşte posibilitatea întreţinerii copiilor în şcoală, cel puţin până la absolvirea
învăţământului obligatoriu. Astfel, părinţii incearca să asigure strictul necesar pentru
bunastarea familiei, neconsiderand achizitionarea de rechizite, haine, materiale educative drept
o prioritare. Tocmai din cauza acestui fapt, elevii provenind din astfel de familii tind să fie
marginalizati in comunitatea scolara, nu pot avea rezutate comparabile cu ale colegilor care
beneficiaza de conditii optime de invatare in mediul familial. Situatia de precaritate materiala
conduce la dezvoltarea unei atitudini de respingere a copiilor respectivi fata de un mediu scolar
in care se simt inegali si neprotejati/neintegrati pe deplin. Ca parte a pachetului de masuri
integrate destinate copiilor si elevilor din GT, Solicitantul va acorda ajutoare, de tip subventie la
inceputul fiecaruia dintre cei 2 ani scolari/semestru, de desfasurare a proiectului, pentru toti
copiii din grupul tinta, pentru a contracara starea materiala precara ca factor de risc
educaţional. Vor beneficia de această masură 275 de copii. Valoarea subventiei este de 250
de lei. Coordonatorul GT desemnat de Solicitant va monitoriza cu stricteţe rezultatele acestor
copii pe parcursul participării lor la activităţile proiectului, ceea ce va duce la continuarea
acordării sau nu a acestui sprijin fiecăruia dintre cei selectaţi în acest sens. Acordarea
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sprijinului este conditionata de participarea activitatile educationale implementate prin
intermediul proiectului. Resurse umane implicate: Coordonator GT (S), Coordonator P3,
Coordonator P4. Resurse materiale: Ajutoare acordate pentru prescolari si elevi. Aceasta
subactivitate va duce la indeplinirea indicatorilor: 4S87 Persoane (copii) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care
roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14
ani)/secundar superior(14-16 ani): 235

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 2.1: 275 de prescolari si elevi beneficiari de ajutoare de tip subventie la
inceputul fiecaruia dintre cei 2 ani scolari (sau semestru, in fct de perioada de implementare a
proiectului), pentru a contracara starea materiala precara ca factor de risc educational.
Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific 1 si 2 si a indicatorilor 4S87 (40
prescolari); 4S91 (235 elevi). Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific 1 si 2
si a indicatorilor 4S87 (40 prescolari); 4S91 (235 elevi) intrucat va contribui la eliminarea
obstacolelor in calea accesului la educatie si pentru eliminarea dificultatilor care ar putea
impiedica elevii si copiii sa se implice in activitatile proiectului
Activitate: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivităţi
Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii
de educatie parentala pentru
reprezentantii copiilor din grupul tinta si
facilitarea comunicarii copiilor cu parintii
plecati in strainatate
Martie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
ASOCIAŢIA ECONYOUTH
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Subactivitatea va fi implementata in comun, pe o durata de 22 luni, de catre toate entitatile
partenere intrucat prevede implementarea unui program complex de educatia parentala,
destinat atat reprezentantilor copiilor din grupul tinta, cat si parintilor plecati in strainatate.
Astfel, un rol important in indeplinirea indicatorilor proiectului il vor avea activitatile dedicate
educarii parintilor/ membrilor familiei/tutorilor in grija carora se afla copiii din GT, privind
nevoile de dezvoltare ale prescolarilor/elevilor din grupul tinta. Pornind de la nevoile
identificate la nivelul copiilor din GT, metodologia de lucru adaptata grupului de 275 de parinti
ai copiilor prescolari si elevi inclusi in proiect, tine cont in special de specificul cultural al
grupului, nevoia de exprimare a acestora, specificul informatiilor oferite si dorinta de asimilare
cat mai acurata si de includere a lor in strategia parentala individuala. Subactivitatea vizeaza 2
componente:1) Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru cei 275 de reprezentanti ai
copiilor din grupul tinta. Aceasta componenta se va realiza in 2 etape. In prima etapa, P1
(furnizor servicii informare si consiliere), P3 si P4 (unitati de invatamant) vor furniza sesiuni de
consiliere eductationala parentala de grup, cu ajutorul celor 2 Consilierii educationali (P3 si P4)
si Consilierului vocational (P1). Acestia vor furniza celor 275 de parinti/reprezentanti informatii
de specialitate privind nevoile de dezvoltare motorie, cognitiva, sociala, emotionala, afectiva
ale copiilor. Activitatile vor fi realizate cu grupuri de 8-10 parinti/reprezentanti in scopul
transmiterii unor informatii necesare familiarizarii acestora privind relatia cu copilul, etapele
dezvoltarii copilului. Activitatile de consiliere vor fi realizate cu o frecventa de 3 sesiuni/grupa/
2h/sesiune. Scopul organizarii acestor activitati este transmiterea unor informatii necesare
punerii in aplicare a planului de interventie individualizat in procesul educational si al dezvoltarii
socio-emotionale a copilului/elevului din GT. Se va avea in vedere familiarizarea adultilor din
familie cu tehnici de comunicare eficienta cu propriul copil, modalitati de imbunatatire a relatiei
parinte -copil, de gestionare a situatiilor conflictuale, dar si particularizarea pentru propriul copil
a aspectelor ce tin de comunicarea progresului in planul dezvoltarii socio-emotionale si
familiarizarea cu modalitati de sprijin adaptate propriului copil. A doua etapa va fi
implementata de P1 si va consta in Sustinerea de workshopuri de educatie parentala pentru
Părinţi/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Participantii, pe durata derularii workshopurilor, vor fi impartiti in grupe de cate 20-25
beneficiari, rezultand un max de 10 grupe in cei 2 ani de implementare. Workshopurile vor fi
sustinute de consilierul vocational cu suportul responsabilului de consiliere. Se vor organiza 4
workshopuri/grupa de parinti, rezultand un total de 40 de workshopuri. Prima parte a
workshop-urilor va aborda o tematica specifica conforma progamului de educatie parentala, a
doua parte a intalnirii urmand a fi dedicata feedback-urilor individuale. Temele abordate vor fi
urmatoarele:1.Rolul, impotanta si beneficiile gradinitei/scolii in dezvoltarea copilului.
2.Caracteristici de varsta ale copiilor prescolari/elevilor si modalitati de cunoastere individuala
.3.Nevoile de invatare ale copiilor prescolari/elevilor. 4.Disciplinarea pozitiva si incadrarea
reperelor acesteia in specificul cultural.5.Strategii si tehnici de imbunatatire a comportamentelor
nedorite. 6.Recunoasterea si intelegerea emotiilor copiilor. 7.Importanta implicarii active a
parintilor in procesul educational.8.Comportamente pro-sociale sau nevoia de a creste intr-un
mediu adaptativ. Fiecare intalnire tematica se va finaliza prin completarea unei fise de
feedback ce va contine parerea personala a fiecarui participant cu privire la : intelegerea
continutului workshop-ului, modaliatatile in care il considera util, felul in care va putea
implementa in actiunile de educare zilnice informatiile primite . Parintii participanti vor primi si
materiale educationale (1 brosura parinti) care sa contina informatii relevante pentru cresterea
si educarea copilului, tehnici de interventie generale pentru potentialele probleme
comportamentale, repere specifice privind aspecte ce tin de obligatiile si drepturile copilului si
ale parintelui, precum si elemente de sanatate, igiena si adaptabilitate la mediu. Principalul
scop in elaborarea acestor materiale educationale este desigur informarea directa, acurata a
beneficiarilor dar si constientizarea unei multitudini de aspecte ce tin de o buna si sanatoasa
dezvoltare a propriilor copii. Aceasta brosura este conceputa de membrii echipei de
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implementare pentru a oferi un sprijin real parintilor in demersul educativ al acestora intreprins
in vederea dezvoltarii fizice si psihice armonioase a propriilor copii. Materialul va oferi diverse
informatii si va pune la dispozitia parintilor tehnici pentru imbunatatirea abilitatilor, cunostintelor
si comportamentelor de educare si disciplinare a copilului, dar si posibilitatea de a reflecta pe
baza aplicatiilor practice axate pe interactiunea parinte - copil. Brosura va cuprinde cateva
capitole care descriu principiile disciplinarii pozitive a copilului, cele mai frecvente probleme
care pot aparea precum si modalitatile de solutionare a acestora, relatia si comunicarea
parintelui cu coala in scopul prevenirii esecului scolar. Prin aceasta brosura, parintii vor primi
sprijinul necesar pentru a invata cum sa reactioneze pozitiv atunci cand apare un
comportament problematic la copil si cum poate fi ajutat copilul sa isi modifice acel
comportament. Componenta 2 a subactivitatii vizeaza facilitarea comunicarii cu parintii plecati
in strainatate si va fi implementata de Solicitant, cu ajutorul unitatilor de invatamant partenere.
Asistentii sociali (S) si Psihologul (P4) ce au identificat nevoile copiilor din GT, vor intocmi
planuri/fise individuale ce vor fi transmise parintilor aflati in strainatate, prin mijloace de
comunicare online (email, retele socializare). Aceste fise vor contine informatii cu privire la
:situatia generala a copilului, situatia scolara, aspecte de natura medicala/sociala,etc.
Totodata, prin intermediul proiectului se va facilita comunicarea on-line parinti-copii-cadre
didactice. Totdata, părinţii/tutorii pregătesc, împreună cu copiii, prezentări ppt, pliante, afişe cu
ajutorul cărora să realizeze, împreună cu grupul de lucru (parinti/reprezentantu-copii), călătorii
imaginare în ţara în care este plecat părintele. Pentru realizarea acestor prezentări este
necesară consultarea cu părintele care se află în străinătate. Se va acorda sprijin şi asistenţă
pentru realizarea materialelor, acolo unde este necesar. Resurse umane implicate:
Responsabil consiliere (P1), Consilier vocational (P1), Expert 2 activitati recreative si
workshopuri, Coordonator P1, Consilier educational 1 (P3), Coordonator P3, Consilier
educational 2 (P4), Coordonator P4, Psiholog (P4). Resurse materiale:P1: Materiale
consumabile activitati educatie parentala, Servicii organizare evenimente de tip workshop,
Servicii design, editare si tiparire brosura parinti. Aceasta subactivitate va duce la indeplinirea
indicatorilor: 4S87 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe
de educaţie (EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiază
de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14 ani)/secundar superior(14-16 ani): 235

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 3.1: 275 Parinti/tutori/persoana care are in grija copilul cu parinti plecati
la munca in strainatate beneficiari de activitati de consiliere si educatie parentala. Rezultatul
propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr 4, prin: -furnizarea de servicii de educatie
parentala pentru cei 275 de reprezentanti ai copiilor din grupul tinta sub forma sesiunilor de
consiliere educationala si vocationala si a workshopurilor de educatie parentala; -activitati de
comunicare cu parintii plecati in strainatate, respectiv comunicarea on-line parinti-copii-cadre
didactice. Rezultate cantitative imediate asociate subactivitatii: 1 metodologie de lucru; 1
brosura parinti realizat intr-un stil atractiv, cu limbaj inclusiv, continand studii de caz si
exemple care sa-i inspire pe parinti in a-si asuma un rol activ in educarea propriilor copii,
creata si distribuita in 275 de exemplare; -40 workshopuri de educatie parentala; -min 84
sesiuni consiliere grup (3 sesiuni/grupa). Beneficiile in randul GT alcatuit din
parinti/reprezentanti ai copiilor se reflecta in: -vor fi mai informati asupra riscurilor la care se
supune familia lor in momentul in care unul sau ambii parinti decid sa plece la lucru in
strainatate;- parintii vor deveni mai responsabili fata de rolul si implicarea lor in dezvoltarea
copilului; -isi vor imbunatati abilitatile de relationare cu copiii, cadrele didactice, institutiile
locale;- vor deveni mai toleranti si receptivi la problemele cu care se confrunta copiii;- vor
dezvolta abilitati de relationare cu alte familii aflate in situatii similare, dezvoltand sentimentul
de solidaritate sociala;- imbunatatirea relatiei parinte – copil.
Activitate: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivităţi
Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui
mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al
institutiilor locale
Martie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE
CONSULTANŢĂ OLTENIA
ASOCIAŢIA ECONYOUTH
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE

Intr-o economie ce impune exploatarea tuturor resurselor viabile disponibile, prezentul proiect
doreste incurajarea parteneriatelor intre scoala, familie, comunitate, institutii locale si mediul
economic, astfel incat sa confere membrilor grupului tinta o viziune de ansamblu asupra
oportunitatilor de evolutie profesionala pe care le au la disppozitie. Subactivitatea va fi
implementata in comun de toate entitatile partenere si reprezinta un aspect de inovare sociala
prin care se urmareste realizarea unei retele de colaborare intre scoli, institutii locale, ONG-uri
si reprezentanti ai mediului economic. În cadrul acestei subactivităţi se are în vedere crearea
unui mecanism de sprijin cu implicarea reprezentanţilor instituţiilor cheie (şcoala, inspectorat
şcolar, servicii sociale, mediatori şcolari, părinţi, comunitate, biserica, ONG-uri). Proiectul nu
vizează crearea unor structuri suplimentare ci folosirea eficientă a resurselor existente. Şcoala
este principala sursă de informare pentru cazurile de elevi aflati în risc de abandon şcolar. Pe
de altă parte, serviciile sociale, comunitatea sunt o sursă de informaţie cu privire la cazurile de
persoane care nu sunt cuprinse în sistemul de educaţie. Astfel, se vor organiza intalniri, la nivel
regional cu reprezentanţii instituţiilor publice locale (Balcesti si Dolj), având ca scop crearea şi
dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel local în vederea prevenirii abandonului şcolar.
Reteaua de colaborare are un caracter non-politic, de asociere liberă şi voluntară, nelucrativ,
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bazat pe cooperarea deschisă şi egală a membrilor săi. Membri retelei sunt persoane care îşi
desfaşoară activitatea în Inspectoratele Şcolare Judeţene, Şcoli, Prefectură, Consiliul
Judetean, Primării, Birourile regionale pentru romi, institutii de cult, serviciile sau Direcţiile de
asistenţă socială şi protecţia copilului, asociaţii ale părinţilor, instituţii de cercetare, universităţi,
POENARU '',ORAŞ organizaţii non-profit sau asociaţii care activează în domeniul educaţiei, mediatori şcolari sau
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA sanitari. Formele de colaborare in cadrul retelei vor fi: -Protocoale de colaborare incheiate intre
factorii cheie la nivel local:ISJ, Scoala, Primarie, ANR; -Retea de colaborare – deschisa tuturor
factorilor interesati. Activităţile desfasurate in cadrul retelei de colaborare vizeaza: -promovarea
măsurilor de intervenţie pentru prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii; -definirea altor
acţiuni şi domenii de acţiune; -crearea unor grupuri de experţi/de lucru. Se va crea o retea de
parteneri dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si
dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti care va fi
responsabila cu sustenabilitatea, dupa terminarea proiectului;-relaţionare, schimb de
experienţă şi bune practici cu reţele/structuri similare; -organizarea de workshopuri tematice cu
reprezentantii ONG, reprezentantii autoritatilor publice, practicieni in educatie; minim 5
tematici/an*35 participanti/workshop; -activităţi legate de coordonarea reţelei; -reuniuni ale
grupurilor de experţi şi de lucru;-evaluarea activităţii şi definirea acţiunilor viitoare; comunicarea
şi difuzarea informaţiilor. Solicitantul va organiza si derula 2 workshopuri/an, iar iar Partenerul
2, 3 workshopuri/an. Ultimul workshop va viza interactiunea dintre scoala si mediul economic
(astfel incat scoala sa poata oferi asistenta absolventilor in vederea alegerii unui parcurs in
cariera) si va urmari: importanta implicarii agentilor economici de la nivel local si/sau regional in
viata comunitatii (inclusiv prin campanii de tip CSR);-Se vor expune beneficiile angajării de
ucenici-cu contract de ucenicie/angajarea de proaspăt absolvenţi din perspectiva facilităţilor
fiscale etc. La fiecare eveniment vor participa si elevi din GT, din invatamantul secundar
superior, acestia afland pe aceasta cale care sunt oportunitatile de dezvoltare personala si
profesionala existente la nivel local, in functie de optiunile proprii privind nivelul si profilul
educational. Participantii vor avea ocazia sa cunoasca si sa poarte discutii cu potentiali
angajatori din regiune, stabilind astfel contacte pe care le-ar putea fructifica după momentul
absolvirii. Fiecare Partener va fi implicat in cadrul retelei si va participa la intalnirile organizate
la nivel regional: minim 1 intalnire/luna, timp de 12 luni. Interactiunea directa cu realitatile din
piata muncii, prin reprezentanti ai angajatorilor locali si regionali, vor sustine evolutia scolara si
profesionala a viitorilor angajati. În procesul educativ vor fi implicaţi atât părinţii cât şi
comunitatea, facilitându-se dialogul şcoală-familie-comunitate şi vor fi promovate exemplele de
bună practică şi implicarea activă a acestora.
Resurse umane implicate: S: Expert 1 activitati recreative si workshopuri, P1: Coordonator P1,
Expert 2 activitati recreative si workshopuri,P2 Coordonator P2, Expert 3 activitati recreative si
workshopuri, Coordonator P3, Coordonator P4. Resurse materiale: S: Servicii organizare
evenimente de tip workshop, P2: Servicii organizare evenimente de tip workshop Aceasta
subactivitate va duce la indeplinirea indicatorilor: 4S87 Persoane (copii) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care
roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14
ani)/secundar superior(14-16 ani): 235

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 4.1: 1 retea dedicata colaborarii, schimburilor de experiente
pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitateactori relevanti. Rezultatul propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr 5 si la toti
indicatorii proiectului. Rezultate cantitative imediate asociate subactivitatii: -1 metodologie de
lucru; -10 workshopuri tematice; -min 10 acorduri de parteneriat incheiate. -minim 12 intalniri
ale membrilor retelei. Beneficiile in randul GT se reflecta in dezvoltarea relatiilor la nivel
comunitar, dintre scoala-comunitate-actori relevanti in vederea implementarii de masuri si
monitorizarii situatiei copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate.
Activitate: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivităţi
Subactivitatea 5.1. Organizarea si
derularea unei campanii de informare si
constientizare in judetele Dolj si Valcea
Februarie 2021 - Mai 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT

Subactivitatea se va derula pe o perioada de 16 luni si va fi implementata in comun de catre
toate entitatile partenere. Campania “SINGURI ACASĂ- AI GRIJĂ DE COPIII TĂI ORIUNDE
TE AFLI!”se va adresa părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, copiilor
şi publicului larg si va avea drept obiectiv specific informarea transparenta si nediscriminatorie
si constentizarea în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţară
dar şi efectele negative ale plecării părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă prin măsuri integrate
de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale. Copiii rămaşi acasă în urma plecării
părinţilor la muncă în străinătate, lipsiţi de afecţiunea şi supravegherea acestora, sunt expuşi
mai multor riscuri: abandon şcolar, autoizolare, apariţia unor tulburări emoţionale şi
comportamentale. Mai mult decât atât, lipsa ambilor părinţi sau a reprezentanţilor legali
determină limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate şi educaţionale, la protecţie juridică
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sau la beneficii sociale. Astfel, obiectivul general al campaniei constientizare este corelat cu
obiectivul general al proiectului si anume facilitarea participării la educaţie a copiilor si elevilor
cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a
accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri
de învăţare formale, nonformale şi informale. Campania de informare si constientizare se va
organiza si derula la nivel regional, in judetele Dolj si Valcea, la nivelul institutiilor
locale/scolilor, conform unei strategii realizata de echipa de implementare. Campania va
urmari 2 componente: 1) Organizarea si desfasurarea de caravane de informare si
constientizare, cu precadere in mediul rural: 6 evenimente/an * min 35 participanti/eveniment,
durata: 2h/eveniment. Evenimentele se vor desfasura in minim 6 localitati diferite, in cadrul
celor 2 judete vizate de proiect (Dolj si Valcea). In aces sens, Solicitantul va desemna 1 expert
va realiza toate demersurile organizatorice si va participa, alaturi de memebrii echipei de
implementarea, la derularea sesiunilor de informare. Este o campanie de informare iniţiată în
vederea constientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în
străinătate, dar şi a obligaţiilor legale ce le revin în situaţia în care intenţioneză să plece în
străinătate. Sesiunile de informare si constientizare vor urmari o tematica bine stabilita. In
cadrul acestora vor fi prezentate in detaliu, riscurile la care pot fi expuşi copiii. Studiile şi
cercetările efectuate asupra acestui fenomen au dus la concluzia că lipsa părinţilor pe perioade
îndelungate de timp poate avea efecte negative semnificative asupra dezvoltării copiilor. Printre
acestea se numără: • Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări
depresive; • Deteriorarea conduitei şcolare;• Atitudine de indiferenţă, încăpăţânare;• Tulburări
de atenţie;• Dificultăţi de adaptare;• Comportamente (pre)delincvente;• Intenţii sinucigaşe.
Totodata in cadrul sesiunilor de informare se vor prezenta obligatiile parintilor, condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată sa raman in grija copilului, informatii
privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti persoanei desemnate de către instanţă,
cadrul legal (Ordinul nr. 219 din 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi
monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află
la muncă în străinătate- Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată ( art. 104-108)).Totodata se va urmari informarea şi sensibilizarea
comunităţii cu privire la respectarea principiului nondiscriminării în asigurarea drepturilor
copilului, punând accent pe dreptul la educaţie şi pe barierele pe care le întâmpină copiii
proveniţi din familii defavorizate în asigurarea acestui drept. Obiectivul campaniilor este de a
sensibiliza elevii cu privire la problematica copiilor defavorizaţi în scopul creşterii acceptanţei
mediului şcolar faţă de aceştia, dar şi de a recruta copii resursă pentru program, voluntari
pentru derularea unor campanii viitoare. Expertul solicitantului, cu suportul Coordonatorilor de
Parteneri, va proceda la inchirierea salilor pentru organizarea evenimentelor: o sala d suficienta
pentru asigurarea prezentei tuturor participantilor - capacitate de minim 35 persoane; Asigurarea de servicii de cofee break si catering pentru masa de pranz;-Elaborarea tematicii si
prezentarilor pentru caravanele de informare si constientizare. Cate un reprezentant al fiecarei
entitati partenere va participa la fiecare caravana de informare si constientizare
organizata.2)Realizarea unei campanii de informare si constientizare in mass media, cu privire
la obligatia delegarii temporare autoritatii parintesti si efectele plecarii parintilor asupra copiilor:
crearea si difuzarea de spoturi TV si radio (1 spot radio si 1 spot TV difuzate pe o perioada de
minim 8 luni de implementare a proiectului), crearea si publicarea de articole (minim 6 articole
create si publicate). P2 va apela la serviciile unei firme specializate si va desemna 1 expert ce
va lucra cu aceasta firma subcontractata, in vederea intocmirii continutului materialelor. 3)
Crearea si distribuirea in minim 500 de exemplare a unei brosuri de informare si constientizare.
Acest material va fi distribuit atat publicului larga (in cadrul caravanelor de informare), dar si
institutiilor relevante din cele 2 judete (DGASPC, ISJ, APL, Scoli, etc). Resurse umane
implicate: S: Expert 1 activitati recreative si workshopuri, P1 Expert 2 activitati recreative si
workshopuri, Coordonator P2, Coordonator P3, Coordonator P4. Resurse materiale: S: servicii
inchiriere sala, servicii catering. P1 Servicii design, editare si tiparire brosura informare si
constientizare, Servicii publicitate . Aceasta subactivitate va duce la indeplinirea indicatorilor:
4S87 Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(EICP): 40. 4S91 Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care:Învăţământ primar (6-10 ani)/gimnazial (11-14 ani)/secundar superior(14-16 ani): 235

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultat subactivitate 5.1: - min 420 persoane participante la 1 campanie de informare si
constientizare cu privire la fenomenul migratiei parintilor la munca in strainatate. Rezultatul
propus va contribui la indeplinirea Ob. specific nr 6 si la toti indicatorii proiectului. Rezultate
cantitative imediate asociate subactivitatii: -1 metodologie de lucru; -12 evenimente de
informare si constientizare; -1 spot TV creat si difuzat pe o perioada de 8 luni; -1 spot radio
creat si difuzat pe o perioada de 8 luni; -6 articole de presa; -1 brosura de informare si
constientizare creata si distribuita in 500 de exemplare. Efectul pozitiv pe termen lung al
campaniei consta in sensibilizarea opiniei publice cu privire la vulnerabilitatea copiilor cu
parinti plecati la munca in strainatate, precum si mobilizarea comunitatii, autoritatilor locale si
judetene, in sustinerea acestor copii. Prin intermediul campaniei se creeaza premisele
necesare ca parintii sa inteleaga, pe de-o parte care sunt riscurile pe care le presupune
alegerea lor de a munci in strainatate si care sunt modalitatile prin care ar putea atenua,
macar o parte, din aceste riscuri, iar pe de alta parte sa se informeze cu privirile la obligatiile
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ce le revin si la cadrul legal.

Activitate: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivităţi
Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a
strategiei de lucru si implementarea
procedurilor de management (decizii
interne, coordonare si monitorizare
activitati, obiective si indicatori proiect)
Ianuarie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
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Activitatea de management al proiectului este o activitate transversala care se va desfasura pe
tot parcursul proiectului si care are ca obiectiv: definirea si stabilirea metodelor de organizare si
gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activitatilor desfasurate cu
resursele financiare, umane si materiale alocate/folosite si a rezultatelor atinse la finalizarea
fiecarei activitati, alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicati in proiect si stabilirea
termenelor pentru fiecare activitate si subactivitate. Managementul proiectului se va realiza pe
toata durata implementarii si va debuta cu organizarea unei sedinte interne a echipei de
implementare in care se vor recapitula obiectivele, graficul Gantt, se vor stabili
responsabilitatile si modalitatea de coordonare intre membri. Echipa de management va stabili
de la inceput procedurile de lucru: raportare tehnico-financiara, arhivare, comunicare interna,
circuitul documentelor, instrumente de control, monitorizare si evaluare interna. Va realiza
metodologii de lucru, in vederea asigurarii desfasurarii activitatilor proiectului in mod eficient si
unitar, la nivelul parteneriatuui si asigurarii conditiilor optime pentru atingerea rezultatelor si
indicatorilor proiectati. Va fi elaborata fisa postului pentru membrii echipei de implementare
care va cuprinde responsabilitati si obligatii ale acestora, in conformitate cu cele descrise in
cererea de finantare. Fiecare persoana va fi responsabila de realizarea unor activitati sau
subactivitati si va raporta periodic managerului de proiect/coordonatorului de partener situatia
derularii acestora. Va fi elaborat un plan de realizare a proiectului care va contine termene,
activitati, obiective, rezultate obtinute si resurse alocate. Se va urmari permanent derularea
activitatilor, stadiul de indeplinire a obiectivelor respectarea termenelor asumate si modul de
alocare a resurselor. Metodologia de implementare a activitatii de management: In vederea
asigurarii cadrului optim pentru desfasurarea eficienta a activitatilor proiectului si implementarii
unui management riguros al tuturor actiunilor derulate, vor fi realizate urmatoarele demersuri: pentru derularea in bune conditii a activitatilor proiectului este necesara aplicarea unor
proceduri, metode de conducere, coordonare si subordonare, proiectarea metodologica a
activitatilor derulate in cadrul proiectului;- Planificarea activitatilor la nivel de proiect, trasarea
obiectivelor, sarcinilor si responsabilitatilor, precum si a strategiilor de actiune pe termen scurt
si lung, in conformitate cu prevederile cererii de finantare, reglementarile legislative si
rezultatele vizate;- Gestiunea activitatilor in conformitate cu graficul de activitati al proiectului,
gestiunea si controlul resurselor umane si implementarea corespunzatoare a activitatilor - in
termen si cu rezultatele dorite, urmarirea stadiului activitatilor si a gradului de realizarea a
indicatorilor, identificarea riscurilor si solutionarea problemelor etc.; -Discutii / corespondenta
regulata la nivelul parteneriatului - in vederea asigurarii unui control riguros al activitatilor si a
unui proces de implementare unitar. Lunar vor avea loc sedinte ale intregii echipe de
implementare. Managerul de proiect coordoneaza toate activitatile proiectului, avizeaza
raportarile tehnico-financiare, avizeaza achizitiile si platile realizate, avizeaza materialele
publicitare ale proiectului, verifica rapoartele de activitate si fisele de pontaj. Fiecare partener
are un coordonator de activitati ce raspunde in fata managerului de proiect de realizarea
activitatilor si a rezultatelor asumate prin Acordul de Parteneriat Acesta expert nu va detine
atributii de management de proiect, ci se va implica in implementarea fiecarei activitati ce cade
in sarcina fiecarui partener. Echipa suport contribuie la realizarea activitatii de management.
Echipa de implementare mixta se va reuni lunar, pentru evaluarea progresului. Implementarea
procedurilor: coordonarea activitatilor prevazute in planul de actiune (managementul financiar,
contabilitate), coordonarea intre parteneri, organizare analiza periodice cu partenerii,
elaborarea periodica a documentelor de raportare, monitorizarea indeplinirii rezultatelor
asociate. Monitorizare interna : Instrumentele de monitorizare folosite in cadrul proiectului sunt:
-calendarul de implementare si monitorizare (intocmirea unui program lunar cu activitatile si
evenimentele din proiect si urmarirea acestuia); -diagrame de implementare; -organizarea si
desfasurarea sedintelor de proiect; -vizite de monitorizare a activitatilor; -apeluri telefonice de
monitorizare/informare; -raportarea activitatilor: -analiza si verificarea livrabilelor intocmite de
experti, etc Managerul de proiect va monitoriza permanent respectarea planificarii activitatilor si
va stabili masuri de corectare a unor eventuale decalaje aparute in implementarea proiectului.
Pe parcursul derularii proiectului in punctele cheie ale implementarii acestuia vor fi elaborate si
distribuite beneficiarilor de proiect chestionare legate de impactul proiectului. Vor fi culese si
interpretate opiniile beneficiarilor de proiect fata de actiunile derulate, sugestiile acestora in
legatura cu imbunatatirea unor activitati specifice. Se vor adapta actiunile planificate in raport
cu necesitatile identificate si exprimate ale beneficiarilor de proiect. Rapoartele periodice care
vor fi prezentate vor constitui subetape de evaluare a proiectului. In ansamblu, activitatea de
evaluare va urmari obiectivele, activitatile, rezultatele, impactul si bugetul proiectului. Echipa
suport va fi alcatuita dintr-un responsabil financiar ce va asigura gestiunea financiara a
proiectului, va intocmi partea financiara a cererilor de rambursare si a cererilor de plata, va
intocmi situatii privind fluxul financiar al proiectului, precum si orice alte situatii legate de
bugetul proiectului, solicitate de manager sau de AM POCU. Activitatea valorifica principiul
egalitatii de sanse si non-discriminarea prin procesul de recrutare si selectie a membrilor
echipei care va respecta egalitatea de gen, singurele criterii considerate fiind cele legate de
abilitatile, experienta candidatilor, respectiv raportul cost – eficienta. La nivelul echipei de
proiect se va desemna o persoana responsabila cu urmarirea si raportarea respectarii
legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de gen si non-discriminare, se va elabora o
procedura privind respectarea egalitatii de sanse si non-discriminarii in relatiile de munca, se va
organiza o intalnire de informare a prevederilor procedurii. Activitatea valorifica principiul
dezvoltarii durabile prin utilizarea de computere eficiente din punct de vedere al energiei
consumate, hard-urile acestora sunt configurate pentru a se opri dupa 5 minute de lipsa de
activitate, monitoarele sunt setate sa afiseze imaginea neagra dupa 10 minute, iar copiatoarele
configurate sa intre in stand-by dupa 20 de minute. Printarea, atunci cand este posibil, se va
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realiza fata-verso in scopul evitarii consumului excesiv de hartie, hartia ce nu poate fi reutilizata
se recicleaza, pentru aceasta folosindu-se cosuri special amenajate. Se vor insera mesaje
speciale, in corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si
sa indemne la protectia acestuia. (ex: „PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR – Chiar este
nevoie sa printezi acest email?” sau “Do you really need to print this e-mail?”). Se vor folosi, in
mod preponderent, mijloace de comunicare online pentru reducerea consumului de combustibil
necesar in transportul rutier. Activitatea promovarea utilizarea TIC si dezvoltarea competentelor
digitale prin organizarea de intalniri de lucru prin intermediul Skype sau alte mijloace de
comunicare online. Resurse umane alocate: Manager de proiect, echipa suport (Responsabil
financiar). Resurse materiale: licente programe informatice, 1 laptop, 1 HDD, 1 multifunctionala,
1 scaun operational. Fiind o subactivitate transversala, suport, realizarea acesteia contribuie la
realizarea tuturor indicatorilor prevazuti in proiect.

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultate subactivitate 6.1 -1 Plan al proiectului adaptat pe parcursul perioadei de
implementare; -1 Intalnire initiala de planificare la nivelul proiectului; -Minimum 24 minute ale
intalnirilor de lucru;-18 Rapoarte lunare de monitorizare, evaluare si control; -6 Rapoarte
trimestriale – indicatori; -6 Rapoarte trimestriale - grup tinta; -4 Rapoarte financiare, rezultand
o planificare eficienta si o monitorizare adecvata a proiectului;- Raporte de progres in
conformitate cu cerintele Contractului de finantare si/sau prevederile instructiunilor AMPOCU;Proceduri de lucru elaborate la nivelul proiectului. Contribuie la indeplinirea tuturor
indicatorilor.
Subactivitatea 6.2. Management financiar Managementul financiar al proiectului se va realiza prin rapoarte financiare care au ca scop
si achizitii publice
analizarea si monitorizarea executiei bugetare a proiectului prin examinarea conformitatii
Ianuarie 2021 - Decembrie 2022 activitatilor implementarii cu obiectivele, indicatorii si planificarea actiunilor din cererea de
finantare a proiectului, modul in care resursele alocate si serviciile furnizate si-au atins
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA obiectivele. Vor fi desfasurate activitati de analizare a bugetului proiectului, in urma carora se
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV vor realiza simulari ale fluxului financiar in vederea planificarii cheltuielilor necesare pentru
ASOCIATIA ROMANA PENTRU buna implementare a activitatilor proiectului. Vor fi realizate previziunile financiare din cadrul
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE proiectului pentru fiecare linie bugetara, in conformitate cu graficul activitatilor proiectului. Vor fi
AROTT intocmite situatii cu privire la cheltuielile previzionate; cheltuielile efectuate; documentele
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE justificative financiare pentru cheltuielile efectuate; verificarea documentelor tehnice pentru
CONSULTANŢĂ OLTENIA cheltuielile efectuate; statele de salarii, dosare cu acte contabile aferente fiecarei luni in parte,
rapoarte financiare aferente fiecareri cereri de rambursare/plata, previziuni financiare
ASOCIAŢIA ECONYOUTH
trimestriale. La nivelul proiectului se vor lua toate masurile care vor fi considerate necesare in
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE vederea respectarii principiului bunei gestionari financiare. Va fi elaborata metodologia de
POENARU '',ORAŞ derulare a achizitiilor din cadrul proiectului, care va sta la baza achizionarii bunurilor si
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA serviciilor necesare derularii proiectului, in concordanta cu cererea de finantare si bugetul
proiectului. Atat achizitiile directe, cat si procedurile de achizitie simplificate vor respecta
legislatia in vigoare. Se va stabili procedura de achizitie ce trebuie urmata in functie de
valoarea estimata a achizitiei. Vor fi elaborate specificatiile tehnice, note de pentru
determinarea valorii estimate actualizate, studii de piata, cereri de oferte/documentatie de
atribuire, publicarea documentatiei, daca este cazul, nota justificativa de atribuire, daca este
cazul, contracte de prestari servicii/furnizare bunuri, procese verbale de receptie si alte
documente justificative care atesta prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor. Se va actualiza
planul achizitiilor in functie de necesitatile proiectului, pentru a asigura buna desfasurare a
activitatilor. Realizarea dosarelor de achizitii publice necesare implementarii proiectului va fi
coordonata de managerul de proiect. Fiecare Partener isi va intocmi dosarele de achizitii, in
conformitate cu cheltuielile prevazute in bugetul proiectului, avand in vedere respectarea
legislatiei in domeniu, aplicabila solicitantului/partenerului. Toate achizitiile vor respecta
principiul egalitatii de sanse, intre toti candidatii/ofertantii cu privire la toate aspectele
procedurii. Activitatea valorifica principiul egalitatii de sanse si non-discriminarea, prin achizitiile
publice se va asigura ca produsele achizitionate nu reprezinta risc de excluziune sociala, adica
accesul la produsele achizitionate sa nu fie restrictionat pentru anumite categorii de persoane.
Activitatea valorifica principiul dezvoltarii durabile prin utilizarea de computere eficiente din
punct de vedere al energiei consumate, hard-urile acestora sunt configurate pentru a se opri
dupa 5 minute de lipsa de activitate, monitoarele sunt setate sa afiseze imaginea neagra dupa
10 minute, iar copiatoarele configurate sa intre in stand-by dupa 20 de minute. Printarea, atunci
cand este posibil, se va realiza fata-verso in scopul evitarii consumului excesiv de hartie, hartia
ce nu poate fi reutilizata se recicleaza, pentru aceasta folosindu-se cosuri special amenajate.
Se vor insera mesaje speciale in corespondenta electronica, care sa atraga atentia asupra
problemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia (ex: „PROTEJEAZA MEDIUL
INCONJURATOR – Chiar este nevoie sa printezi acest email?” sau “Do you really need to print
this e-mail?”). Se vor folosi, in mod preponderant, mijloace de comunicare online pentru
reducerea consumului de combustibil necesar in transportul rutier. In cadrul atelierelor
interactive destinate copiilor si tinerilor, se vor aborda teme privind importanta consumului de
produse bio. Activitatea promovarea utilizarea TIC si dezvoltarea competentelor digitale prin
organizarea de intalniri de lucru prin intermediul Skype sau alte mijloace de comunicare online.
Resurse umane alocate: Manager de proiect, Responsabil financiar, Coordonator Partener1,
Coordonator Partener2, Coordonator Partener3, Coordonator Partener4.
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Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultate subactivitate 6.2: • dosare cu acte contabile, analize ale executiei bugetare la
nivelul fiecarei cereri de rambursare/plata; • 4 previziuni financiare, rezultand un management
financiar, cu respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare: economicitatii, eficientiei si
eficacitatii, gradul scazut al cheltuielilor neeeligibile si a buna executie bugetara. • 1 Procedura
de derulare a achizitiilor; • Dosare de achizitie pentru toate achizitiilor prevazute in cadrul
proiectului. Contribuie la indeplinirea tuturor indicatorilor.
Activitate: Activitatea 7 Informarea si publicitatea proiectului
Subactivităţi
Subactivitatea 7.1. Crearea strategiei de
promovare si publicitate, realizarea
materialelor publicitare si a paginii web a
proiectului si implementarea masurilor de
informare si promovare a proiectului
Ianuarie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE
CONSULTANŢĂ OLTENIA
ASOCIAŢIA ECONYOUTH
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

Activitatea de informare si publicitate este o activitate transversala care se va desfasura pe tot
parcursul proiectului si va viza asigurarea tuturor masurilor minime de informare si publicitate
prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020.
Informarea si promovarea proiectului se va desfasura pe trei componente: 1. Activitatea de
lansare a proiectului va avea in vedere: organizarea unei conferinte de lansare a proiectului, la
care vor participa membrii echipei de proiect, potentiali membri ai grupului tinta, reprezentanti
ai scolilor partenere, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, mass-media, reprezentanti
ong-uri etc. Se vor desfasura activitati de documentare si pregatire: stabilire locatie de
desfasurare, elaborare invitatie si agenda evenimentului, transmitere invitatii si contactare
participanti, elaborare materiale de promovare. Va fi elaborat un comunicat de presa prin care
se va anunta lansarea proiectului: obiective generale si specifice, grup tinta vizat, activitatile
principale, criterii de eligibilitate proiect, detalii de contact ale membrilor echipei de proiect.
Comunicatul de presa va respecta elementele de identitate vizuala si va fi postat pe website-ul
Beneficiarului/Partenerilor, pe retele de socializare. In scopul organizarii conferintei si
diseminarii informatiilor legate de proiect si finantare, se va crea 1 set de materiale de
informare si publicitare personalizate, mape (min. 200 buc), afise (min.10 buc), pliante (min.
200 buc), roll-up (1-2 buc.), pixuri inscriptionate (min.200 buc) etc. 2. Informarea si publicitatea
proiectului. In vederea asigurarii vizibilitatii proiectului, va fi elaborat un plan/strategie de
comunicare si informare care va contine informatii privind modul de realizare a activitatii de
informare din cadrul proiectului: obiective, activitati de informare si promovare, mijloace de
comunicare. Scopul si obiectivele strategiei il reprezinta informarea grupului tinta, a
stakeholder-ilor si mass-media locale despre oportunitatile, beneficiile si rezultatele proiectului,
precum si despre contributia FSE si POCU la evolutia socio-economica a Romaniei, subliniind,
astfel, rolul si valoarea adaugata a asistentei europene. Informarea si publicitatea proiectului va
fi asigurata prin: publicarea de anunturi de informare si promovare pe site-ul
Beneficiarului/Partenerilor, pe retele de socializare si promovare proiectului in mediul online;
elaborarea a 2 roll-up-uri care vor fi postate intr-un loc vizibil in cadrul intalnirilor/sesiunilor de
consiliere/informare, locatiilor unde se vor desfasura activitatile proiectului, postarea la locatiile
de implementare a proiectului a unui afis cu informatii despre proiect (dimensiunea minima A4),
inclusiv despre contributia financiara din partea Uniunii Europene, intr-un loc usor vizibil
publicului, echipamentele achizitionate in cadrul proiectului vor avea aplicate elemente de
identificare care vor contine elementele informative, obligatorii prevederilor AMPOCU. Toate
materialele vor respecta elementele de identitate vizuala si vor fi transmise la OIR delegat in
vederea avizarii acestora. Prin intermediul acestor materiale ne propunem sa crestem gradul
de informare si constientizare a grupului tinta privind accesul la activitatile proiectului si sa
consolidam vizibilitatea proiectului in comunitate. Se va crea o pagina Facebook dedicata
proiectului, prin intermediul careia se vor atinge urmatoarele obiective: - promovarea
activitatilor proiectului prin mesaje, materiale foto / video, intentia de transmisiuni live de la
evenimentele organizate in cadrul proiectului (in limita capacitatilor tehnice); - incurajarea
feedback-ului din partea participantilor, prin postarea de catre participantii la proiect de
materiale multimedia (poze, filmari) pe pagina de facebook; - cresterea vizibilitatii proiectului
prin „social context” – cresterea vizibilitatii si increderii elevilor pentru activitatile proiectului, ca
urmare a activitatii pe pagina Facebook – postari de imagini / inregistrari video / mesaje de
catre participanti, redistribuiri ale postarilor, reactii la postari (Facebook Reactions) etc.; oferirea unei noi metode de contact a membrilor echipei de proiect, prin transmiterea de
mesaje sau utilizarea functiei „Messenger”, care permite comuncarea in timp real cu membrii
echipei de proiect. Activitatea de informare va avea ca rezultate calitative: informarea asupra
rezultatelor proiectului prin materiale si mijloace mass-media; actualizarea web-site-ului pentru
a informa publicul larg despre proiect; cresterea si mentinerea vizibilitatii proiectelor POCU in
cadrul grupurilor tinta; crearea unei perceptii favorabile a publicului tinta asupra POCU, prin
comunicarea directa si indirecta a valorilor si misiunii acesteia. In cadrul proiectului se vor
realiza newslettere, publicate pe site-urile Beneficiarului si Partenerilor in limba romana si
distribuite in cadrul conferintelor de presa, sesiunilor de informare. Fiecare newsletter are o
tema specifica, strict legata de activitatile din cadrul proiectului:- lansarea proiectului;-inceperea
si derularea programelor educationale; -organizarea si programarea evenimentelor suport
recrearive (ateliere, seminarii, vizite,excursii etc);- conferinta de inchidere a proiectului etc.
Comunicatele de presa vor contine:-informatii despre proiect (data lansarii, perioada de
desfasurare a proiectului, beneficiarii proiectului);-informatii privind stadiul derularii;- ghidurile si
brosurile elaborate in cadrul proiectului; - organizare si desfasurare conferinte de presa.
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Comunicatele vor fi transmise pentru postare si preluare in presa locala, dar si transmise pe
mail reprezentantilor mass-media. Activitatea de informare si publicitate va fi coordonata astfel
incat un numar cat mai mare de potentiali beneficiari sa fie informati in legatura cu scopul si
obiectivele proiectului si sa poata beneficia de serviciile oferite in cadrul acestuia. 3. Inchiderea
proiectului – Activitatea de inchidere a proiectului va avea in vedere organizarea unei conferinte
de final a proiectului, la care vor participa membrii echipei de proiect, membrii/reprezentanti ai
grupului tinta, reprezentanti ai retelei de parteneriate create in cadrul proiectului. Se vor
desfasura activitati de documentare si pregatire: stabilire locatie de desfasurare, elaborare
invitatie si agenda evenimentului, transmitere invitatii si contactare participanti, elaborare
materiale de promovare. Va fi elaborat un comunicat de presa prin care se va anunta
inchiderea proiectului: ce obiective generale si specific a avut proiectul, grup tinta care a fost
vizat, activitatile principale derulate s.a. Comunicatul de presa va respecta elementele de
identitate vizuala si va fi postat pe website-ul Solicitantului si Partenerului, pe retele de
socializare. Subactivitatea va fi implementata in comun de Solicitant si Parteneri, ce se vor
ocupa de organizarea evenimentelor, distribuirea materialelor, actualizarea informatiilor pe
paginile web si retele de socializare. De asemenea, partenerii va contribui la diseminarea
informatiilor si publicitatea proiectului prin postarea de anunturi si afise la sediile de
implementare, avizierele scolilor, dar si pe site-ul acestora. Toate echipamentele achizitionate
in cadrul proiectului vor avea eticheta cu informatiile solicitate conform Manualului de identitate
vizuala. Activitatea valorifica principiul egalitatii de sanse si non-discriminarea prin
netrasmiterea prin intermediul materialelor de comunicare de mesaje sau imagini care sa
incalce princiipiile egalitatii de sanse si non-discriminarii si prin inserarea in cadrul materialelor
de informare a unui text de constientizare privind principiul egalitatii de sanse si nondiscriminarii, inclusiv pe pagina de facebook a proiectului. Activitatea valorifica principiul
dezvoltarii durabile prin inserarea in cadrul materialelor de informare a unui text de
constientizare privind protectia mediului inconjurator si consumul rational de resurse.
Activitatea promoveaza utilizarea TIC si dezvoltarea competentelor digitale prin organizarea de
intalniri de lucru prin intermediul Skype sau alte mijloace de comunicare online si prin utilizarea
mijloacelor de promovare si informare online. Resurse umane alocate: manager proiect,
Coordonator Partener1, Coordonator Partener2, Coordonator Partener3, Coordonator
Partener4.

Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate Rezultate subactivitate 7.1.: -1 Conferinta de lansare, cu min. 30 participanti; 1 Comunicat de
presa curpinzand informatii privind durata de implementare a proiectului, grupul tinta vizat,
principalele activitati si rezultate anticipate. 1 plan/strategie de comunicare; 2 roll-up-uri . 1
Conferinta de final, cu min. 30participanti;1 Comunicat de presa cuprinzand informatii privind
rezultate finale obtinute ale proiectului, continuarea activitatilor si dupa finalizarea perioadei de
implementare. Comunicatul va fi publicat pe site-ul Solicitantului, diseminat pe retelele de
socializare, afisat in locuri publice vizibile care sa conduca la o mai buna vizibilitate a
rezultatelor proiectului in comunitate; 1 set de materiale de informare si publicitare
personalizate, mape (min. 200 buc), afise (min.10 buc), pliante (min. 200 buc), roll-up (1-2
buc.), pixuri inscriptionate (min.200 buc) 1 pagina FB, etc. - Activitatea de informare va avea
ca rezultate calitative: Informarea asupra rezultatelor proiectului prin materiale si mijloace
mass-media; actualizarea web-site-ul Beneficiarului si Partenerilor pentru a informa publicul
larg despre proiect; Cresterea si mentinerea vizibilitatii proiectelor POCU in cadrul grupurilor
tinta; Crearea unei perceptii favorabile a publicului tinta asupra POCU, prin comunicarea
directa si indirecta a valorilor si misiunii acesteia. Contribuie la indeplinirea tuturor indicatorilor.
Activitate: Activitatea 8 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Subactivităţi
Subactivitatea 8.1 Activitate transversala
aferenta decontarii cheltuielilor indirecte
pe baza de rata forfetara
Ianuarie 2021 - Decembrie 2022
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
AROTT
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE
CONSULTANŢĂ OLTENIA
ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Cheltuielile indirecte cuprind cheltuielile neatribuite unei activitati, necesare pentru asigurarea
bunei desfasurari a activitatilor proiectului. Acestea cuprind: Salarii aferente expertilor suport
pentru activitatea managerului de proiect; Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar;
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori); Chirie sediu administrativ al proiectului; Plata serviciilor pentru medicina
muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul
propriu; Utilitati; Servicii de administrare a cladirilor; Servicii de intretinere si reparare
echipamente si mijloace de transport; Amortizare active; Multiplicare, cu exceptia materialelor
de informare si publicitate; Cheltuieli financiare si juridice (notariale); Materiale consumabile;
productia materialelor publicitare si de informare; tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare
si de informare; difuzarea materialelor publicitare si de informare; dezvoltare/adaptare pagini
web; inchirierea de spatiu publicitar; alte activitati de informare si publicitate. Cheltuielile
indirecte vor fi decontate ca finantare forfetara de maxim 15% din costurile directe cu
personalul care nu fac obiectul subcontractarii.

LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
POENARU '',ORAŞ
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA
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Amplasamente Sediu implementare Partener 4 - Str. Petrache Poenaru, nr. 99, Oraş Bălceşti, judeţul Vâlcea,
România
Sediu implementare Solicitant - Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 1 - Str. Piata Garii, , Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România
Sediu implementare Partener 2 - Str. Rasinari, nr. 68, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Sediu implementare Partener 3 - Str. Elena Farago, nr. 19, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România
Rezultate previzionate

DURATA PROIECTULUI: 24 luni
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BUGETUL PROIECTULUI
Buget - Activităţi şi cheltuieli
Componenta 1 Lider- ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile pentru selectia si inregistrarea grupului tinta
Achiziţie:Achizitia de materiale consumabile
ID dosar achiziţie:3832529917
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

8,564.66

Valoare totală [LEI]

10,191.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,564.66

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,191.95

Valoare TVA [LEI]

1,627.29

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,564.66

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,627.29

Public [LEI]

10,191.95

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,191.95

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de materiale consumabile necesare pentru elaborarea in conditii optime a materialelor si documentelor necesare informarii,
selectiei si inregistrarii grupului tinta alcatuit din 275 copii si 275 parinti. Estimam un minim necesar de 550buc dosare plastic, 5 seturi folii
protectie doc, 3 cutii agrafe, 550buc pixuri, 10 topuri hartie A4, 5buc tonnere, 550 bibliorafturi, 5 seturi separatoare, 3 cutii capse, 2 cuburi
hartie colorata
Documente justificative
oferta mat consumabile S-AROTT (SD).pdf - Oferta materiale consumabile S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Descrierea cheltuielii
Licenta sistem de operare,1 utilizator
Achiziţie:Achizitie de licente software
ID dosar achiziţie:3762737348
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

881.51

Valoare totală [LEI]

1,049.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

881.51

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,049.00

Valoare TVA [LEI]

167.49

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

881.51

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

167.49

Public [LEI]

1,049.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,049.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unei licente este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare de materiale suport pentru informarea,
recrutarea si inregistrarea grupului tinta al proiectului.Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor
informatice in cadrul activitatii, valoare alocata:1115,21 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
Oferte licente windows S-AROTT (SD).pdf - Oferte licente Windows S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Descrierea cheltuielii
Licenta soft editare texte, tabele, prezentari
Achiziţie:Achizitie de licente software
ID dosar achiziţie:3762737348
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,176.47

Valoare totală [LEI]

1,400.00

1,176.47

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

223.53

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,176.47

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

223.53

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unei licente este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare de materiale suport pentru informarea,
recrutarea si inregistrarea grupului tinta al proiectului.Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor
informatice in cadrul activitatii, valoare alocata:1400 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
Oferte licente office S-AROTT (SD).pdf - Oferte licente Office S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Asistent social 2, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,080.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibil [LEI]

10,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,080.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,080.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asistent social 2, 42h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 168 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in realizarea unei anchete sociale in cazul a aproximativ jumatate din copiii/elevii din Gt.Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Asistent social 1, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,080.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,080.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,080.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
. Asistent social 1, 42h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 168 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in realizarea unei anchete sociale in cazul a aproximativ jumatate din copiii/elevii din Gt.Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator grup tinta,84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
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Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1680 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

100,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

100,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

100,800.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

100,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

100,800.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

100,800.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.1. Coordonator grup tinta (experienta profesionala <5 ani) - 84h/luna, pe o perioada de 20 luni, rezultand un
total de 1680 ore, are atributii in:- Participa la selectia si inregistrarea grupului tinta alcatuit din 275 de prescolari si elevi si 275 de
parinti/tutori, conform cerintelor din proiect si a metodologiei.- Contribuie la elaborarea metodologiei de selectie grup tinta;-Face parte din
comisia de evaluare si selectie a dosarelor; -Efectueaza inregistrarea GT in My Smis; -urmareste parcursul GT la activitatile proiectului; Contribuie la eliminarea riscurilor asociate abandonului GT de la activitatile proiectului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica < 5 ani. Tema
secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati informare si monitorizare GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare
alocata: 10261.44 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Asistent social 2, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asistent social 2, 42h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 168 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in realizarea unei anchete sociale in cazul a aproximativ jumatate din copiii/elevii din Gt.Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator grup tinta,84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1680 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

75,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

75,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

75,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

75,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

75,600.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

75,600.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator grup tinta (experienta profesionala <5 ani) - 84h/luna, pe o perioada de 20 luni, rezultand un total de 1680 ore, are atributii
in:- Participa la selectia si inregistrarea grupului tinta alcatuit din 275 de prescolari si elevi si 275 de parinti/tutori, conform cerintelor din
proiect si a metodologiei.- Contribuie la elaborarea metodologiei de selectie grup tinta;-Face parte din comisia de evaluare si selectie a
dosarelor; -Efectueaza inregistrarea GT in My Smis; -urmareste parcursul GT la activitatile proiectului; -Contribuie la eliminarea riscurilor
asociate abandonului GT de la activitatile proiectului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica < 5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati informare si monitorizare GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 7696,08 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Asistent social 1, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,560.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asistent social 1, 42h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 168 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in realizarea unei anchete sociale in cazul a aproximativ jumatate din copiii/elevii din Gt.Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
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Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

288 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,542.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,296.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,542.24

Valoare TVA [LEI]

246.24

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,296.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

246.24

Public [LEI]

1,542.24

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,542.24

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei Solicitantului pentru informare, recrutare si monitorizare GT: 2 deplasari/luna*24 luni=48 deplasari. Estimam o
distanta medie de 80km pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 48depls*80km/depls*7.5l/100km=288 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

202.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,084.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

911.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,084.39

Valoare TVA [LEI]

173.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

911.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

173.14

Public [LEI]

1,084.39

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,084.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei Solicitantului pentru informare, recrutare si monitorizare GT 10 deplasari/luna*18 luni=180 deplasari. Estimam o
distanta medie de 15km/depls. 180depls*15km/depls*7.5l/100km=202.50 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Laptop ( frecventa 1,8GHz, Display LCD Full HD, RAM 8GB DDR4, SSD 256MB)
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,361.34

Valoare totală [LEI]

3,999.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,361.34

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,999.99

Valoare TVA [LEI]

638.65

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,361.34

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

638.65

Public [LEI]

3,999.99

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,999.99

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de computer portabil este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare de materiale suport pentru
informarea, recrutarea si inregistrarea grupului tinta al proiectului. Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat cu respectarea
plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii de site-uri de
specialitate. Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul activitatii, valoare alocata:
3999,99 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferta laptop (SD).pdf - Oferta laptop
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Scaun pentru birou operaţional (cu spatar, ergonomic, sezut cu mecanism reglabil pe inaltime,material sezut şi spatar: textil + plasa)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:538875366
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală [LEI]

466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

466.00

Valoare TVA [LEI]

74.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

391.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

74.40

Public [LEI]

466.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

466.00
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a coordonatorului de GT pentru elaborarea materialelor necesare implementarii subactivitatii
Documente justificative
oferte scaune (SD).pdf - Oferte scaune
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Hard Disk Drive portabil, 2TB
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

394.96

Valoare totală [LEI]

470.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

394.96

Valoare totală eligibilă [LEI]

470.00

Valoare TVA [LEI]

75.04

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

394.96

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

75.04

Public [LEI]

470.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

470.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de HDD extern este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de management de proiect (stocare documente proiect:
raportari, monitorizare, etc) Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii de site-uri de specialitate.
Documente justificative
oferte HDD 2 TB S-AROTT (SD).pdf - Oferte HDD 2 TB S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii catering sesiuni de informare
Achiziţie:Achizitie servicii catering
ID dosar achiziţie:2103830243
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

240 portii

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

11,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,340.00

Valoare TVA [LEI]

540.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibil [LEI]

10,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

540.00

Public [LEI]

11,340.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,340.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare hrana participanti sesiuni informare: 8 sesiuni*30 pers/eveniment=240 persoane. Costul per participant include masa de pranz
tip bufet suedez, bauturi reci (apa plata/apa minerala, sucuri), coffe break (cafea, ceai), inclusiv transportul mancarii in mediul rural.
Documente justificative
Oferta serv catering sesiuni S-AROTT (SD).pdf - Oferta servicii catering sesiuni S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Responsabil suport educational, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,160.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil suport educational, 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 336 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in: -organizarea si monitorizarea activitatilor educationale destinate celor 40 de prescolari din GT:
workshopuri educationale si de digitalizare, asigurare logistica programe educationale, supraveghere cadre didictice, etc.Tema
secundara: TIC, prin asigurare deulare workshopuri de digitalizare pentru prescolari si elevi. 20 h alocate. valoare alocata:1200 lei,
procent cheltuiala 5,95%.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin acordarea de suport educational GT alcatuit din copii de etnie
roma. Valoare alocata: 2052,29 lei. Procent cheltuiala:10,18%.Justificare subactivitate
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Responsabil suport educational, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
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Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,120.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil suport educational, 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 336 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in: -organizarea si monitorizarea activitatilor educationale destinate celor 40 de prescolari din GT:
workshopuri educationale si de digitalizare, asigurare logistica programe educationale, supraveghere cadre didictice, etc.Tema
secundara: TIC, prin asigurare deulare workshopuri de digitalizare pentru prescolari si elevi. 20 h alocate. valoare alocata:900 lei,
procent cheltuiala 5,95%. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de suport educational GT alcatuit din copii de etnie
roma. Valoare alocata: 1539,22 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

216 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,156.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

972.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,156.68

Valoare TVA [LEI]

184.68

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

972.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

184.68

Public [LEI]

1,156.68

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,156.68

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei Solicitantului pentru organizare si monitorizare programe educationale prescolari: 2 deplasari/luna*18 luni=36
deplasari. Estimam o distanta medie de 80km pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 36depls*80km/depls*7.5l/100km=216 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
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Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Descrierea cheltuielii
Licenta soft editare texte, tabele, prezentari
Achiziţie:Achizitie de licente software
ID dosar achiziţie:3762737348
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,176.47

Valoare totală [LEI]

1,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,176.47

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

223.53

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,176.47

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

223.53

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unei licente este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare de materiale suport pentru organizarea si
furnizarea programelor educationale.Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul
activitatii, valoare alocata:1400 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
Oferte licente office S-AROTT (SD).pdf - Oferte licente Office S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Descrierea cheltuielii
Licenta sistem de operare, 1 utilizator
Achiziţie:Achizitie de licente software
ID dosar achiziţie:3762737348
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

881.51

Valoare totală [LEI]

1,049.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

881.51

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,049.00

Valoare TVA [LEI]

167.49

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

881.51

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

167.49

Public [LEI]

1,049.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,049.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unei licente este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare de materiale suport pentru organizarea si
furnizarea programelor educationale. Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul
activitatii, valoare alocata:1115,21 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
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Oferte licente windows S-AROTT (SD).pdf - Oferte licente Windows S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Responsabil suport educational, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1512 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

90,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

90,720.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

90,720.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

90,720.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

90,720.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

90,720.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil suport educational, 84h/luna, 18 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de1512 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in: -organizarea si monitorizarea activitatilor educationale destinate celor 235 de elevi din GT:
workshopuri educationale si de digitalizare, asigurare logistica programe educationale, supraveghere cadre didictice, etc.Tema
secundara: TIC, prin asigurare deulare workshopuri de digitalizare pentru prescolari si elevi. 100 h alocate. valoare alocata:6000 lei,
procent cheltuiala 6,61%.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de suport educational GT alcatuit din copii de etnie
roma. Valoare alocata: 9235,30 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Responsabil suport educational, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1512 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

68,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

68,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

68,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

68,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

68,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

68,040.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil suport educational, 84h/luna, 18 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de1512 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in: -organizarea si monitorizarea activitatilor educationale destinate celor 235 de elevi din GT:
workshopuri educationale si de digitalizare, asigurare logistica programe educationale, supraveghere cadre didictice, etc.Tema
secundara: TIC, prin asigurare deulare workshopuri de digitalizare pentru prescolari si elevi. 100 h alocate. valoare alocata:4500 lei,
procent cheltuiala 6,61%. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de suport educational GT alcatuit din copii de etnie
roma. Valoare alocata: 6926,47 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

216 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,156.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

972.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,156.68

Valoare TVA [LEI]

184.68

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

972.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

184.68

Public [LEI]

1,156.68

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,156.68

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei Solicitantului pentru organizare si monitorizare programe educationale elevi: 2 deplasari/luna*18 luni=36 deplasari.
Estimam o distanta medie de 80km pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 36depls*80km/depls*7.5l/100km=216 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

202.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,084.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

911.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,084.39

Valoare TVA [LEI]

173.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

911.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

173.14

Public [LEI]

1,084.39
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Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,084.39

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei Solicitantului pentru organizare si monitorizare programe educationale elevi: 10 deplasari/luna*18 luni=180 deplasari.
Estimam o distanta medie de 15km/depls. 180depls*15km/depls*7.5l/100km=202.50 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Scaun pentru birou operaţional (cu spatar, ergonomic, sezut cu mecanism reglabil pe inaltime,material sezut şi spatar: textil + plasa)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:538875366
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală [LEI]

466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

466.00

Valoare TVA [LEI]

74.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

391.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

74.40

Public [LEI]

466.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

466.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a responsabilului suport educational pentru elaborarea materialelor necesare implementarii subactivitatii
Documente justificative
oferte scaune (SD).pdf - Oferte scaune
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Hard Disk Drive portabil, 2TB
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

394.96

Valoare totală [LEI]

470.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

394.96

Valoare totală eligibilă [LEI]

470.00

Valoare TVA [LEI]

75.04

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibil [LEI]

394.96

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

75.04

Public [LEI]

470.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

470.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de HDD extern este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborarea de materiale/documente de catre
responsabilul suport educational desemnat de Solicitant. Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat cu respectarea plafoanelor
maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii de site-uri de
specialitate.
Documente justificative
oferte HDD 2 TB S-AROTT (SD).pdf - Oferte HDD 2 TB S-AROTT
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Laptop ( frecventa 1,8GHz, Display LCD Full HD, RAM 8GB DDR4, SSD 256MB)
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,361.34

Valoare totală [LEI]

3,999.99

3,361.34

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,999.99

Valoare TVA [LEI]

638.65

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,361.34

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

638.65

Public [LEI]

3,999.99

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,999.99

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de computer portabil este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborarea de materiale/documente de catre
responsabilul suport educational desemnat de Solicitant. Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat cu respectarea plafoanelor
maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii de site-uri de
specialitate.Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul activitatii, valoare alocata:
3999,99 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferta laptop (SD).pdf - Oferta laptop
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
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Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

60,480.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

60,480.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

60,480.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

60,480.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

60,480.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

60,480.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 12 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 1008 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului:
ateliere, excursii, concursuri.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati recreative
GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 6156,86 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

45,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,360.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

45,360.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

45,360.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

45,360.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

45,360.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 12 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 1008 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului:
ateliere, excursii, concursuri.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati recreative
GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 4617,65 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
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Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

216 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,156.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

972.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,156.68

Valoare TVA [LEI]

184.68

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

972.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

184.68

Public [LEI]

1,156.68

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,156.68

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
2 deplasari/luna*18 luni=36 deplasari. Estimam o distanta medie de 80km pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 36depls*80km/depls*7.
5l/100km=216 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Pachet servicii cazare, transport, masa excursii tematice
Achiziţie:Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa
ID dosar achiziţie:1306330913
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

34 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală [LEI]

36,009.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

30,260.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

36,009.40

Valoare TVA [LEI]

5,749.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

30,260.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

5,749.40

Public [LEI]

36,009.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

36,009.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Se vor asigura 34 de pachete servicii cazare, transport, masa pentru 30 de elevi (2 grupe*15 elevi) si 4 insotitori (2pers/grupa) pentru
excursii tematice organizate in tara. Pachetul per persoana include transport cu microbuzul, 2 nopti cazare regim single, minim 3 stele, 3
mese pe zi. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de excursii tematice catre 30 de elevi, din care minim 10,18% de etnie
roma. Valoare alocata: 3177,30 lei. Procent cheltuiala:8,82%
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Documente justificative
oferta pachet cazare trans masa S-AROTT (SD).pdf - Oferta pachet cazare, transport, masa S-AROTT
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator grup tinta,84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,160.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator grup tinta (experienta profesionala <5 ani) - 84h/luna, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de 336 ore, are atributii in
monitorizarea cu stricteţe a rezultatelor copiilor din GT pe parcursul participării lor la activităţile proiectului, ceea ce va duce la acordarea
sprijinului financiar.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati informare si monitorizare GT alcatuit din copii de
etnie roma. Valoare alocata: 2052,29 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator grup tinta,84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,120.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Coordonator grup tinta (experienta profesionala <5 ani) - 84h/luna, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de 336 ore, are atributii in
monitorizarea cu stricteţe a rezultatelor copiilor din GT pe parcursul participării lor la activităţile proiectului, ceea ce va duce la acordarea
sprijinului financiar.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati informare si monitorizare GT alcatuit din copii de
etnie roma. Valoare alocata: 1539,22 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 91 - subventii
Descrierea cheltuielii
Ajutoare acordate pentru prescolari si elevi
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

275 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

210.08

Valoare totală [LEI]

68,748.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

57,772.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

68,748.68

Valoare TVA [LEI]

10,976.68

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

57,772.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

10,976.68

Public [LEI]

68,748.68

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

68,748.68

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Fiecare copil din GT va beneficia de un ajutor financiar in valoare de 250 lei, cu conditia participarii la activitatile proiectului. Tema
secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de ajutoare catre 28 copii de etnie roma. Valoare alocata:7000 lei. Procent cheltuiala:
10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Asistent social 2, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

5,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,040.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asistent social 2, 42h/luna, 2 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 84 ore pentru implementarea
subactivitatii se va implica in activitatea de comunicare cu parintii copiilor plecati in strainatate.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Asistent social 1, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

5,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,040.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
. Asistent social 1, 42h/luna, 2 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 84 ore pentru implementarea
subactivitatii se va implica in activitatea de comunicare cu parintii copiilor plecati in strainatate.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Asistent social 1, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

3,780.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,780.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,780.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,780.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,780.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,780.00
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asistent social 1, 42h/luna, 2 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 84 ore pentru implementarea
subactivitatii se va implica in activitatea de comunicare cu parintii copiilor plecati in strainatate.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Asistent social 2, 42h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

3,780.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,780.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,780.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,780.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,780.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,780.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asistent social 2, 42h/luna, 2 luni, <5 ani experienta profesionala specifica, rezultand un total de 84 ore pentru implementarea
subactivitatii se va implica in activitatea de comunicare cu parintii copiilor plecati in strainatate.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

30,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

30,240.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,240.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

30,240.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

30,240.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

30,240.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 504 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de workshopuri, incheierea de parteneriate, participare retea. Tariful orar
a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 30240lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

22,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,680.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,680.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,680.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 504 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de workshopuri, incheierea de parteneriate, participare retea. Tariful orar
a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata:22680lei. Procent cheltuiala: 100%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii organizare evenimente de tip workshop
Achiziţie:Achizitie servicii organizare evenimente
ID dosar achiziţie:3679397106
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,450.00

Valoare totală [LEI]

11,662.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,662.00

Valoare TVA [LEI]

1,862.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,862.00

Public [LEI]

11,662.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,662.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Organizare workshopuri retea de parteneriate. Anual, Solicitantul va organiza si derula 2 workshopuri, minim 35 participanti/workshop.
Solicitantul va organiza in total 4 workshopuri/*35 participanti/eveniment. 70lei/pers*35pers/evenim=2450 lei/eveniment. Costul per
persoana include servicii inchiriere sala tip conferinta, logistica, coffe break si lunch break (tip bufet suedez). Tema secundara:Inovare
sociala prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale.
Valoare alocata: 11662lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
oferta serv org work S-AROTT (SD).pdf - Oferta servicii organizare workshop S-AROTT
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,160.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 336 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de caravane informare si constientizare. Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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Contributii sociale pentru Expert activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,120.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 1 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 336 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de caravane informare si constientizare. Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu din Craiova in jud Dolj si in jud Valcea
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

94.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

506.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

425.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

506.05

Valoare TVA [LEI]

80.80

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

425.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

80.80

Public [LEI]

506.05

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

506.05

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei Solicitantului pentru derularea caravane informare. Estimam o medie de 60km pentru deplasarile din Craiova in
judetul Dolj: 6 deplasari*60km*7,5l/100km=27 l. si o medie de 150km pentru deplasarea din Craiova in judetul Valcea. 6
deplasari*150km*7,5l/100km=67.5 l. Total:94.5 l.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii inchirere sala caravane informare
Achiziţie:Achizitie servicii inchirere sala
ID dosar achiziţie:543823479
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

12 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

600.00

Valoare totală [LEI]

8,568.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,568.00

Valoare TVA [LEI]

1,368.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,368.00

Public [LEI]

8,568.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,568.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Se vor inchiria sali pentru sustinerea celor 12 evenimente (6 evenim/an) de informare si constientizare, in judetele Dolj si Valcea. Fiecare
sala va avea o capacitate de minim 35 de participanti, min 45 mp, lumina naturala.
Documente justificative
Oferta serv ichiriere sala S-AROTT (SD).pdf - Oferta servicii inchiriere sala S-AROTT
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii catering participanti caravane informare
Achiziţie:Achizitie servicii catering
ID dosar achiziţie:2103830243
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

420 portii

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

19,845.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

19,845.00

Valoare TVA [LEI]

945.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,900.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

945.00

Public [LEI]

19,845.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

19,845.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare hrana participanti caravane informare: 12 evenimente*35 pers/eveniment=420 persoane. Costul per participant include masa
de pranz tip bufet suedez, bauturi reci (apa plata/apa minerala, sucuri), coffe break (cafea, ceai), inclusiv transportul mancarii in mediul
rural.
Documente justificative
Oferta serv catering caravane S-AROTT (SD).pdf - Oferta servicii catering caravane S-AROTT
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
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Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Subcategorie cheltuială eligibilă: 23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiect
Descrierea cheltuielii
Salariu manager proiect, 84h/luna,24 luni, 5-10 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1764 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

123,480.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

123,480.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

123,480.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

123,480.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

123,480.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

123,480.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Includerea managerului de proiect cu experienta de 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 24 de luni rezultand un total de
2016 ore pe toata perioada de implementare a proiectului, este necesara pentru asigurarea unui management eficient al proiectului, de a
corela toate cerinţele proiectului cu graficul de desfasurare a activitatilor, cu bugetul, cerintele finantarorilor si nevoile identificate ale
beneficiarilor, de a monitoriza modul de desfasurare a activitatilor, de indeplinire a rezultatelor si indicatorilor asumati prin Cererea de
finantare. Totodata acesta se va ocupa de intocmirea achizitiilor ce revin in Sarcina Solicitantului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Descrierea cheltuielii
Licenta sistem de operare, 1 utilizator
Achiziţie:Achizitie de licente software
ID dosar achiziţie:3762737348
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

881.51

Valoare totală [LEI]

1,049.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

881.51

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,049.00

Valoare TVA [LEI]

167.49

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

881.51

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

167.49

Public [LEI]

1,049.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,049.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unei licente este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de management al proiectului: raportari, monitorizare
activitati, obiective, indicatori. Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul activitatii,
valoare alocata:1115,21 lei, procent cheltuiala 100%.

131

Componenta 1 Lider- ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT

Documente justificative
Oferte licente windows S-AROTT (SD).pdf - Oferte licente Windows S-AROTT
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale
Descrierea cheltuielii
Licenta soft editare texte, tabele, prezentari
Achiziţie:Achizitie de licente software
ID dosar achiziţie:3762737348
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,176.47

Valoare totală [LEI]

1,400.00

1,176.47

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,400.00

Valoare TVA [LEI]

223.53

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,176.47

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

223.53

Public [LEI]

1,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,400.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unei licente este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de management al proiectului: raportari, monitorizare
activitati, obiective, indicatori. Tema secundara: TIC, prin utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul activitatii,
valoare alocata:1400 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
Oferte licente office S-AROTT (SD).pdf - Oferte licente Office S-AROTT
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru manager proiect, 84h/luna,24 luni, >5-10 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1764 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

92,345.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

92,345.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

92,345.40

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

92,345.40

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

92,345.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

92,345.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Includerea managerului de proiect cu experienta de 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 24 de luni rezultand un total de
2016 ore pe toata perioada de implementare a proiectului, este necesara pentru asigurarea unui management eficient al proiectului, de a
corela toate cerinţele proiectului cu graficul de desfasurare a activitatilor, cu bugetul, cerintele finantarorilor si nevoile identificate ale
beneficiarilor, de a monitoriza modul de desfasurare a activitatilor, de indeplinire a rezultatelor si indicatorilor asumati prin Cererea de
finantare. Totodata acesta se va ocupa de intocmirea achizitiilor ce revin in Sarcina Solicitantului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Scaun pentru birou operaţional (cu spatar, ergonomic, sezut cu mecanism reglabil pe inaltime,material sezut şi spatar: textil + plasa)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:538875366
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală [LEI]

466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

466.00

Valoare TVA [LEI]

74.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

391.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

74.40

Public [LEI]

466.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

466.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a managerului de proiect pentru elaborarea materialelor necesare implementarii activitatii
Documente justificative
oferte scaune (SD).pdf - Oferte scaune
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Laptop ( frecventa 1,8GHz, Display LCD Full HD, RAM 8GB DDR4, SSD 256MB)
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,361.34

Valoare totală [LEI]

3,999.99

3,361.34

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,999.99

Valoare TVA [LEI]

638.65

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,361.34

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

638.65

Public [LEI]

3,999.99

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,999.99

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de computer portabil este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de management de proiect (raportari,
monitorizare, etc) Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii de site-uri de specialitate.Tema secundara: TIC, prin
utilizarea instrumentelor electronice, aplicatiilor informatice in cadrul activitatii, valoare alocata:3999,99 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferta laptop (SD).pdf - Oferta laptop
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Multifunctional (copiator/imprimanta/scanner),laser color A3,Alimentator Documente, stand mobil, set tonere inclus
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,084.03

Valoare totală [LEI]

12,000.00

10,084.03

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,915.97

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,084.03

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,915.97

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,000.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unui multifunctional este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare materiale si documente pentru toate
activitatile cu grupul tinta al proiectului, in care este implicat Solicitantul Costul unitar de 12000lei, TVA inclus a fost estimat cu
respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii
de site-uri de specialitate.
Documente justificative
oferte multifunctionala (SD).pdf - Oferte multifunctionala
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru si implementarea procedurilor de management (decizii
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Hard Disk Drive portabil, 2TB
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:809365753
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

394.96

Valoare totală [LEI]

470.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

394.96

Valoare totală eligibilă [LEI]

470.00

Valoare TVA [LEI]

75.04

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

394.96

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

75.04

Public [LEI]

470.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

470.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de HDD extern este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare de materiale suport pentru informarea,
recrutarea si inregistrarea grupului tinta al proiectului. Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat cu respectarea plafoanelor
maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii de site-uri de
specialitate.
Documente justificative
oferte HDD 2 TB S-AROTT (SD).pdf - Oferte HDD 2 TB S-AROTT
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Management financiar si achizitii publice
Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
Subcategorie cheltuială eligibilă: 23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiect
Descrierea cheltuielii
Salariu manager proiect, 84h/luna,24 luni, 5-10 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

17,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

17,640.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,640.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

17,640.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

17,640.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

17,640.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Includerea managerului de proiect cu experienta de 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 24 de luni rezultand un total de
2016 ore pe toata perioada de implementare a proiectului, este necesara pentru asigurarea unui management eficient al proiectului, de a
corela toate cerinţele proiectului cu graficul de desfasurare a activitatilor, cu bugetul, cerintele finantarorilor si nevoile identificate ale
beneficiarilor, de a monitoriza modul de desfasurare a activitatilor, de indeplinire a rezultatelor si indicatorilor asumati prin Cererea de
finantare. Totodata acesta se va ocupa de intocmirea achizitiilor ce revin in Sarcina Solicitantului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: ACTIVITATEA 6 Managementul proiectului si achizitii publice
Subactivitatea: Subactivitatea 6.2. Management financiar si achizitii publice
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru manager proiect, 84h/luna,24 luni, >5-10 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
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ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

13,192.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,192.20

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,192.20

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

13,192.20

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

13,192.20

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,192.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Includerea managerului de proiect cu experienta de 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 24 de luni rezultand un total de
2016 ore pe toata perioada de implementare a proiectului, este necesara pentru asigurarea unui management eficient al proiectului, de a
corela toate cerinţele proiectului cu graficul de desfasurare a activitatilor, cu bugetul, cerintele finantarorilor si nevoile identificate ale
beneficiarilor, de a monitoriza modul de desfasurare a activitatilor, de indeplinire a rezultatelor si indicatorilor asumati prin Cererea de
finantare. Totodata acesta se va ocupa de intocmirea achizitiilor ce revin in Sarcina Solicitantului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea
plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 8 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)
Descrierea cheltuielii
44-Cheltuieli indirecte conform art.68
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

133,101.96

Valoare totală [LEI]

133,101.96

133,101.96

Valoare totală eligibilă [LEI]

133,101.96

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

133,101.96

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

133,101.96

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

133,101.96

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Aplicarea ratei forfetare de 14,80% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul ce revin Solicitantului, in valoare de 899337,60 lei,
rezultand 133101,96 lei
Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile consiliere elevi
Achiziţie:Achizitia de materiale consumabile
ID dosar achiziţie:2025780453
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,031.76

Valoare totală [LEI]

4,797.79

4,031.76

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,797.79

Valoare TVA [LEI]

766.03

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,031.76

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

766.03

Public [LEI]

4,797.79

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,797.79

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de materiale consumabile necesare pentru elaborarea in conditii optime a materialelor si documentelor necesare consilierii
vocationale a 120 de elevi. Estimam un minim necesar de 120buc dosare plastic, 3 seturi folii protectie doc, 4 cutii agrafe, 120buc pixuri,
10 topuri hartie A4, 6buc tonner, 120 bibliorafturi, 10 seturi separatoare, 3 cutii capse, 4 cuburi hartie colorata
Documente justificative
oferta mat consumab consiliere elevi P1 (SD).pdf - Oferta materiale consumabile consiliere elevi P1
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

35,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,280.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,280.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,280.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,280.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

35,280.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni rezultand un total de 504 ore pe toata durata
de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de consiliere vocationala a elevilor din GT. Tariful orar a fost
stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica
de 5-10 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata:
3591,50 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Responsabil activitati consiliere, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

924 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

55,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

55,440.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

55,440.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

55,440.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil activitati consiliere, <5 ani experienta profesionala,84h/luna, 11 luni, in total 924 ore alocate pentru implementarea
subactivitatii. Se va ocupa de intocmirea metodologiei pentru implementarea programului intens de consiliere educationala, vocationala si
psihologica a prescolarilor si elevilor din GT, planificare sesiuni, elaborare si asigurare materiale si logistica necesare derularii sesiunilor,
intocmire si distribuire ghid de cariere. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin organizarea si monitorizarea activ de consiliere pt GT
alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 5541,99 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier vocational, 42h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,160.00
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Consilier vocational, 42h/luna, 8 luni, in total 336 ore alocate pentru implementarea subactivitatii. Se va ocupa de sustinerea de sesiuni de
consiliere si orientare in cariera pentru 120 de elevi din GT al proiectului. Tema secundara: TIC. In cadrul consilierii vocationale a elevilor
se vor aplica baterii de teste CASS++ cu scorare online. 168 h alocate. valoare alocata:10080 lei, procent cheltuiala 50%. Justificare
subactivitate. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de consiliere vocationala GT alcatuit din copii de etnie roma.
Valoare alocata: 2052,29 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Responsabil activitati consiliere, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

924 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

41,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

41,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

41,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

41,580.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,580.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil activitati consiliere, <5 ani experienta profesionala,84h/luna, 11 luni, in total 924 ore alocate pentru implementarea
subactivitatii. Se va ocupa de intocmirea metodologiei pentru implementarea programului intens de consiliere educationala, vocationala si
psihologica a prescolarilor si elevilor din GT, planificare sesiuni, elaborare si asigurare materiale si logistica necesare derularii sesiunilor,
intocmire si distribuire ghid de cariere.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin organizarea si monitorizarea activ de consiliere pt GT
alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 4232,84 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Consilier vocational, 42h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,120.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Consilier vocational, 42h/luna, 8 luni, in total 336 ore alocate pentru implementarea subactivitatii. Se va ocupa de sustinerea de sesiuni de
consiliere si orientare in cariera pentru 120 de elevi din GT al proiectului. Tema secundara: TIC. In cadrul consilierii vocationale a elevilor
se vor aplica baterii de teste CASS++ cu scorare online. 168 h alocate. valoare alocata:7560 lei, procent cheltuiala 50%. Tema
secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de consiliere vocationala GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 1539,22
lei Justificare subactivitate
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

26,384.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,384.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,384.40

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,384.40

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,384.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,384.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni rezultand un total de 504 ore pe toata durata
de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de consiliere vocationala a elevilor din GT. Tariful orar a fost
stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica
de 5-10 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata:
2685,93 lei. Procent alocat: 10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
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Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

202.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,084.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

911.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,084.39

Valoare TVA [LEI]

173.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

911.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

173.14

Public [LEI]

1,084.39

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,084.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P1 pentru activitati consiliere copii si elevi 10 deplasari/luna*18 luni=180 deplasari. Estimam o distanta medie de
15km/depls. 180depls*15km/depls*7.5l/100km=202.50 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

432 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

2,313.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,944.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,313.36

Valoare TVA [LEI]

369.36

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,944.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

369.36

Public [LEI]

2,313.36

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,313.36

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P1 pentru activitati consiliere copii si elevi. 4 deplasari/luna*18 luni=72 deplasari. Estimam o distanta medie de 80km
pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 72depls*80km/depls*7.5l/100km=432 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
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Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii design, editare si tiparire ghid de cariera
Achiziţie:Achizitie servicii editare si tiparire
ID dosar achiziţie:4042292055
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

235 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

3,355.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,820.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,355.80

Valoare TVA [LEI]

535.80

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,820.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

535.80

Public [LEI]

3,355.80

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,355.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Elaborarea si distribuirea a 235 de ghiduri de cariera suport pentru elevi, Format A5, min 15 pag, coperta lucioasa
Documente justificative
oferta serv design ghid cariera P1 (SD).pdf - Oferta serv design ghid cariera P1
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

5,880.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,880.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,880.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,880.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,880.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,880.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna rezultand un total de 84 ore pe toata durata
de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor recreative cu copiii din GT, ce revin in sarcina partenerului.
Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din copii de etnie
roma. Valoare alocata: 598,58 lei.
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Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

60,480.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

60,480.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

60,480.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

60,480.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

60,480.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

60,480.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 12 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 1008 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului:
ateliere, vizite de studiu/schimb de experiente, concursuri.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 6156,86 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

4,397.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,397.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,397.40

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,397.40

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,397.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,397.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna rezultand un total de 84 ore pe toata durata
de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor recreative cu copiii din GT, ce revin in sarcina partenerului.
Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din copii de etnie
roma. Valoare alocata: 447,66 lei. Procent alocat: 10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

45,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,360.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

45,360.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

45,360.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

45,360.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

45,360.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
. Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 12 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 1008 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de activitati recreative cu prescolarii si elevii din GT al proiectului:
ateliere, vizite de studiu/schimb de experiente, concursuri.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 4617,65 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Pachet servicii cazare, transport, masa schimb de experiente
Achiziţie:Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa
ID dosar achiziţie:2840475088
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

24 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală [LEI]

25,418.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

21,360.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

25,418.40

Valoare TVA [LEI]

4,058.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

21,360.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

4,058.40

Public [LEI]

25,418.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,418.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Se vor asigura 24 de pachete servicii cazare, transport, masa pentru 20 de elevi (2 grupe*10 elevi) si 4 insotitori (2pers/grupa) pentru
schimb de experienta organizat la scoala privata din Craiova. Pachetul per persoana include transport cu microbuzul, 2 nopti cazare
regim single, minim 3 stele, 3 mese pe zi.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de schimburi de experiente pt min 2 elevi
de etnie roma. Valoare alocata: 2118,20 lei. Procent cheltuiala:8,33%
Documente justificative
oferta pachet serv cazare, trans,, masa P1 (SD).pdf - Oferta serv cazare, transport, masa P1
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile activitati educatie parentala
Achiziţie:Achizitia de materiale consumabile
ID dosar achiziţie:2025780453
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

5,374.66

Valoare totală [LEI]

6,395.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,374.66

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,395.85

Valoare TVA [LEI]

1,021.19

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,374.66

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,021.19

Public [LEI]

6,395.85

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,395.85

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de materiale consumabile necesare pentru elaborarea in conditii optime a materialelor si documentelor necesare
activitatilor de educatie parentala cu 275 de pers Estimam un minim necesar de275buc dosare plastic, 5 seturi folii protectie doc, 3 cutii
agrafe, 275buc pixuri, 10 topuri hartie A4, 5buc tonnere, 275 bibliorafturi, 5 seturi separatoare, 3 cutii capse, 2 cuburi hartie colorata
Documente justificative
oferta mat consumab ed parentala P1 (SD).pdf - Oferta materiale consumabile educatie parentala P1
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:
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Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

70,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

70,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

70,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

70,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

70,560.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

70,560.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 12 luni rezultand un total de 1008 ore pe toata
durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de ducatie parenetala si consiliere vocationala a
parintilor din GT. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Responsabil activitati consiliere, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

924 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

55,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

55,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

55,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

55,440.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

55,440.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

55,440.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil activitati consiliere, <5 ani experienta profesionala,84h/luna, 11 luni, in total 924 ore alocate pentru implementarea
subactivitatii. Se va ocupa de intocmirea metodologiei pentru implementarea programului intens de educatie si consiliere parentala a
celor 275 de reprezentanti ai copiilor din GT, planificare sesiuni, elaborare si asigurare materiale si logistica necesare derularii sesiunilor,
intocmire si distribuire brosura parinti, derulare workshopuri.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier vocational, 42h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
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Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

35,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,280.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,280.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,280.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,280.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

35,280.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Consilier vocational, 42h/luna, 14 luni, in total 1176 ore alocate pentru implementarea subactivitatii. Se va ocupa de sustinerea de sesiuni
de consiliere si educatie parentala pentru 275 de parinti/tutori. Tema secundara: TIC. In cadrul sesiunilor de consiliere parentala se vor
aplica baterii de teste CASS++ cu scorare online. 588 h alocate. valoare alocata:35280 lei, procent cheltuiala 50%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

420 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

25,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

25,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

25,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

25,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

25,200.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,200.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 5 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 420 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea a 40 de workshopuri de educatie parentala.Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 an
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
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Contributii sociale pentru Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

52,768.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

52,768.80

Valoare totală eligibilă [LEI]

52,768.80

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

52,768.80

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

52,768.80

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

52,768.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 12 luni rezultand un total de 1008 ore pe toata
durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de ducatie parenetala si consiliere vocationala a
parintilor din GT. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Responsabil activitati consiliere, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

924 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

41,580.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,580.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

41,580.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

41,580.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

41,580.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,580.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Responsabil activitati consiliere, <5 ani experienta profesionala,84h/luna, 11 luni, in total 924 ore alocate pentru implementarea
subactivitatii. Se va ocupa de intocmirea metodologiei pentru implementarea programului intens de educatie si consiliere parentala a
celor 275 de reprezentanti ai copiilor din GT, planificare sesiuni, elaborare si asigurare materiale si logistica necesare derularii sesiunilor,
intocmire si distribuire brosura parinti, derulare workshopuri.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

420 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

18,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,900.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,900.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,900.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,900.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 5 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 420 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea a 40 de workshopuri de educatie parentala.Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 an.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Consilier vocational, 42h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

26,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,460.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,460.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,460.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,460.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,460.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Consilier vocational, 42h/luna, 14 luni, in total 1176 ore alocate pentru implementarea subactivitatii. Se va ocupa de sustinerea de sesiuni
de consiliere si educatie parentala pentru 275 de parinti/tutori. Tema secundara: TIC. In cadrul sesiunilor de consiliere parentala se vor
aplica baterii de teste CASS++ cu scorare online. 588 h alocate. valoare alocata:26460 lei, procent cheltuiala 50%
Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

202.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,084.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

911.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,084.39

Valoare TVA [LEI]

173.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

911.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

173.14

Public [LEI]

1,084.39

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,084.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P1 pentru activitati educatie parentala. 10 deplasari/luna*18 luni=180 deplasari. Estimam o distanta medie de
15km/depls. 180depls*15km/depls*7.5l/100km=202.50 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

432 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

2,313.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,944.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,313.36

Valoare TVA [LEI]

369.36

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,944.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

369.36

Public [LEI]

2,313.36

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,313.36

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P1 pentru activitati educatie parentala 4 deplasari/luna*18 luni=72 deplasari. Estimam o distanta medie de 80km
pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 72depls*80km/depls*7.5l/100km=432 l

150

Componenta 1 Membru 1- ASOCIAŢIA ECONYOUTH
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii organizare evenimente de tip workshop
Achiziţie:Achizitie servicii organizare evenimente
ID dosar achiziţie:150803450
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

40 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

1,485.00

Valoare totală [LEI]

70,686.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

59,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

70,686.00

Valoare TVA [LEI]

11,286.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

59,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

11,286.00

Public [LEI]

70,686.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

70,686.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Organizare workshopuri educatie parentala pentru 275 de parinti, divizati in 10 grupe. Se vor organiza 4 workshopuri/grupa*10 grupe=40
workshopuri. 55lei/pers*27pers/evenim=1485 lei/eveniment. Costul per persoana include servicii inchiriere sala tip conferinta, logistica,
coffe break si lunch break (tip bufet suedez).
Documente justificative
oferta serv org work ed parentala P1 (SD).pdf - Oferta serv org workshop ed parentala P1
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii design, editare si tiparire brosura parinti
Achiziţie:Achizitie servicii editare si tiparire
ID dosar achiziţie:4042292055
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

275 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

3,927.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,927.00

Valoare TVA [LEI]

627.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

627.00

Public [LEI]

3,927.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,927.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Elaborarea si distribuirea a 275 de brosuri de educatie parentala. Brosura format A5, minim 12 pagini.
Documente justificative
oferta serv design brosura parinti P1 (SD).pdf - Oferta serv design brosura parinti P1
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

11,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,760.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,760.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,760.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,760.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un total de 168 ore pe toata durata
de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va participa la worksopuri si la
intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la dezvoltarea unui
mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 11760lei. Procent
cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

5,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,040.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 1 luna, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 84 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:participarea la intalnirile retelei de parteneriate, incheierea de parteneriate la nivelul P1. Tariful
orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 5040lei. Procent cheltuiala: 100%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

8,794.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,794.80

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,794.80

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,794.80

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,794.80

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,794.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un total de 168 ore pe toata durata
de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va participa la worksopuri si la
intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la dezvoltarea unui
mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 8794,80lei. Procent
cheltuiala: 100%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

3,780.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,780.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,780.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,780.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,780.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,780.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 1 luna, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 84 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:participarea la intalnirile retelei de parteneriate, incheierea de parteneriate la nivelul P1. Tariful
orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului
educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 3780lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

17,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

17,640.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,640.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

17,640.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

17,640.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

17,640.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total de 252 ore pe toata
durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii contribuind la planificarea, organizarea si
desfasurarea unei campanii de informare si conştientizare a publicului larg cu privire la efectele plecarii parintilor in strainatate. Tariful
orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
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Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,160.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 336 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea campaniei de informare si constientizare in mass media. Tariful orar a
fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 1, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

13,192.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,192.20

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,192.20

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

13,192.20

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

13,192.20

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,192.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Coordonator Partener 1 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total de 252 ore pe toata
durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii contribuind la planificarea, organizarea si
desfasurarea unei campanii de informare si conştientizare a publicului larg cu privire la efectele plecarii parintilor in strainatate. Tariful
orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
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Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 2 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,120.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Expert 2 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 336 ore pentru
implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea campaniei de informare si constientizare in mass media. Tariful orar a
fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu din Craiova in jud Dolj si in jud Valcea
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

94.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

506.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

425.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

506.05

Valoare TVA [LEI]

80.80

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

425.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

80.80

Public [LEI]

506.05

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

506.05

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P1 pentru derularea caravane informare Estimam o medie de 60km pentru deplasarile din Craiova in judetul Dolj: 6
deplasari*60km*7,5l/100km=27 l. si o medie de 150km pentru deplasarea din Craiova in judetul Valcea. 6 deplasari*150km*7,
5l/100km=67.5 l. Total:94.5 l.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
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Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii design, editare si tiparire brosura informare si constientizare
Achiziţie:Achizitie servicii editare si tiparire
ID dosar achiziţie:4042292055
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

500 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,140.00

Valoare TVA [LEI]

1,140.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,140.00

Public [LEI]

7,140.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,140.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Elaborarea si distribuirea a 500 de brosuri de informare si constientizare. Brosura format A5, minim 12 pagini.
Documente justificative
oferta serv design brosura campanie P1 (SD).pdf - Oferta serv design brosura campanie P1
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii publicitate
Achiziţie:Achizitie servicii publicitate
ID dosar achiziţie:252848687
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

40,000.00

Valoare totală [LEI]

47,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

47,600.00

Valoare TVA [LEI]

7,600.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

7,600.00

Public [LEI]

47,600.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,600.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare servicii publicitate campanie informare si constientizare: 1 )Creare spot TV si radio; 2) Difuzare spot TV si radio pe o perioada
de 8 luni, minim 2 judete, 10 difuzari/luna. 3) Creare si publicare 6 articole presa online. Tema secundara: TIC, prin promovarea
informatiilor prin canalele de media, inclusiv online. Valoare alocata: 36000lei. Procent cheltuiala:90%
Documente justificative
oferta servicii publicitate P1 (SD).pdf - Oferta serv publicitate P1
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Activitatea: Activitatea 8 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)
Descrierea cheltuielii
44-Cheltuieli indirecte conform art.68
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

108,300.12

Valoare totală [LEI]

108,300.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

108,300.12

Valoare totală eligibilă [LEI]

108,300.12

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

108,300.12

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

108,300.12

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

108,300.12

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Aplicarea ratei forfetare de 14,80% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul ce revin P1, in valoare de 731757,60 lei, rezultand
108300,12 lei
Documente justificative
-

Componenta 1 Membru 2- ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale consumabile sesiuni comunicare si asertivitate elevi
Achiziţie:Achizitia de materiale consumabile
ID dosar achiziţie:692667995
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,910.66

Valoare totală [LEI]

5,843.69

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,910.66

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,843.69

Valoare TVA [LEI]

933.03

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,910.66

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

933.03

Public [LEI]

5,843.69

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,843.69

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Achizitionarea de materiale consumabile necesare pentru elaborarea in conditii optime a materialelor si documentelor necesare
activitatilor de educatie comunicare si asertivitate elevi. Estimam un minim necesar de235buc dosare plastic, 5 seturi folii protectie doc, 3
cutii agrafe, 235buc pixuri, 10 topuri hartie A4, 5buc tonnere, 235 bibliorafturi, 5 seturi separatoare, 3 cutii capse, 2 cuburi hartie colorata
Documente justificative
oferta mat consumabile P2 (SD).pdf - Oferta materiale consumabile P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 3 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

20,160.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4. Expert 3 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total
de 336 ore pentru implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de comunicare si asertivitate pentru 235 de elevi din
GT.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati educationale GT alcatuit din copii de
etnie roma. Valoare alocata: 2052,29 lei
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

41,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

41,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

41,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

41,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

41,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,160.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Coordonator Partener 2 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 7 luni rezultand un total
de 588 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea workshopurilor de comunicare si asertivitate
derulate pentru toti cei 235 de elevi din GT. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului
- Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

30,781.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

30,781.80

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,781.80

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

30,781.80

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

30,781.80

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

30,781.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Coordonator Partener 2 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 7 luni rezultand un total
de 588 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea workshopurilor de comunicare si asertivitate
derulate pentru toti cei 235 de elevi din GT. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului
- Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 3 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

15,120.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4. Expert 3 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total
de 336 ore pentru implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de comunicare si asertivitate pentru 235 de elevi din
GT.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati educationale GT alcatuit din copii de
etnie roma. Valoare alocata: 1539,22 lei
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

216 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,156.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

972.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,156.68

Valoare TVA [LEI]

184.68

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

972.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

184.68

Public [LEI]

1,156.68

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,156.68

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P2 pentru activitati de comunicare si asertivitate cu elevii din GT 2 deplasari/luna*18 luni=36 deplasari. Estimam o
distanta medie de 80km pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 36depls*80km/depls*7.5l/100km=216 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova
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Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

202.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,084.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

911.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,084.39

Valoare TVA [LEI]

173.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

911.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

173.14

Public [LEI]

1,084.39

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,084.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P2 pentru activitati comunicare si asertivitate cu elevii din GT. 10 deplasari/luna*18 luni=180 deplasari. Estimam o
distanta medie de 15km/depls. 180depls*15km/depls*7.5l/100km=202.50 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Etajera inalta (material: PAL melaminat, L.80 x l.37 x H.190 cm)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1729078046
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

340.34

Valoare totală [LEI]

405.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

340.34

Valoare totală eligibilă [LEI]

405.00

Valoare TVA [LEI]

64.66

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

340.34

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

64.66

Public [LEI]

405.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

405.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a coordonatorului P2 pentru stocarea de acte, dosare, facturi si tot felul de alte hartii necesare implementarii
subactivitatilor ce revin in sarcina P2
Documente justificative
Oferta etajera P2 (SD).pdf - Oferta etajera P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
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Descrierea cheltuielii
Birou operational (material: PAL melaminat)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1729078046
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

553.78

Valoare totală [LEI]

659.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

553.78

Valoare totală eligibilă [LEI]

659.00

Valoare TVA [LEI]

105.22

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

553.78

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

105.22

Public [LEI]

659.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

659.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a coordonatorului P2 pentru elaborarea materialelor, fiselor, documentelor necesare implementarii
subactivitatilor ce revin in sarcina P2
Documente justificative
Oferta birou operational P2 (SD).pdf - Oferta birou operational P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Scaun pentru birou operaţional (cu spatar, ergonomic, sezut cu mecanism reglabil pe inaltime,material sezut şi spatar: textil + plasa)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1729078046
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală [LEI]

466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

466.00

Valoare TVA [LEI]

74.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

391.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

74.40

Public [LEI]

466.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

466.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a coordonatorului P2 pentru elaborarea materialelor, fiselor, documentelor necesare implementarii
subactivitatilor ce revin in sarcina P2
Documente justificative
oferte scaune (SD).pdf - Oferte scaune
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
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Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale ateliere traditii: Costume populare
Achiziţie:Achizitia de materiale ateliere
ID dosar achiziţie:3495441780
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

60 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

130.00

Valoare totală [LEI]

9,282.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,282.00

Valoare TVA [LEI]

1,482.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,482.00

Public [LEI]

9,282.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,282.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea a 60 buc costume populare pentru 60 de elevi participanti la ateliere traditii.
Documente justificative
oferte costume populare P2 (SD).pdf - Oferte costume populare P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 3 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

60,480.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

60,480.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

60,480.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

60,480.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

60,480.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

60,480.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.5. Expert 3 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 12 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un
total de 1008 ore pentru implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de activitati recreative cu prescolarii si elevii din
GT al proiectului: ateliere, vizite de studiu, concursuri.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 6156,86 lei.
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Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

756 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

52,920.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

52,920.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

52,920.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

52,920.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

52,920.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

52,920.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.5.: Coordonator Partener 2experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 9 luni rezultand un total
de 756 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor recreative cu copiii din GT, ce revin
in sarcina partenerului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

756 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

39,576.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

39,576.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

39,576.60

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

39,576.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

39,576.60

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

39,576.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.5.: Coordonator Partener 2experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 9 luni rezultand un total
de 756 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor recreative cu copiii din GT, ce revin
in sarcina partenerului. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 3 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1008 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

45,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

45,360.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

45,360.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

45,360.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

45,360.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

45,360.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.5. Expert 3 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 12 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un
total de 1008 ore pentru implementarea subactivitatii. Atributii in:organizarea si derularea de activitati recreative cu prescolarii si elevii din
GT al proiectului: ateliere, vizite de studiu, concursuri.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati recreative GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 4617,65 lei.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova-Balcesti-Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

216 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,156.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

972.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,156.68

Valoare TVA [LEI]

184.68

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

972.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

184.68

Public [LEI]

1,156.68
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Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,156.68

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P2 pentru activitati recreative copii si elevi. 2 deplasari/luna*18 luni=36 deplasari. Estimam o distanta medie de 80km
pentru rura Craiova-Balcesti-Craiova. 36depls*80km/depls*7.5l/100km=216 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu Craiova
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

202.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

1,084.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

911.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,084.39

Valoare TVA [LEI]

173.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

911.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

173.14

Public [LEI]

1,084.39

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,084.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P2 pentru activitati recreative copii si elevi. 10 deplasari/luna*18 luni=180 deplasari. Estimam o distanta medie de
15km/depls. 180depls*15km/depls*7.5l/100km=202.50 l
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Etajera inalta (material: PAL melaminat, L.80 x l.37 x H.190 cm)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1729078046
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

340.34

Valoare totală [LEI]

405.00

340.34

Valoare totală eligibilă [LEI]

405.00
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Valoare TVA [LEI]

64.66

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

340.34

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

64.66

Public [LEI]

405.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

405.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a expertului activitati recretive si workshopuri pentru stocarea de acte, dosare si tot felul de alte hartii
necesareimplementarii subactivitatilor ce revin in sarcina acestuia
Documente justificative
Oferta etajera P2 (SD).pdf - Oferta etajera P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Birou operational (material: PAL melaminat)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1729078046
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

553.78

Valoare totală [LEI]

659.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

553.78

Valoare totală eligibilă [LEI]

659.00

Valoare TVA [LEI]

105.22

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

553.78

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

105.22

Public [LEI]

659.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

659.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a expertului activitati recretive si workshopuri pentru elaborarea materialelor, fiselor, documentelor necesare
implementarii subactivitatilor ce revin in sarcina acestuia
Documente justificative
Oferta birou operational P2 (SD).pdf - Oferta birou operational P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Scaun pentru birou operaţional (cu spatar, ergonomic, sezut cu mecanism reglabil pe inaltime,material sezut şi spatar: textil + plasa)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1729078046
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Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală [LEI]

466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

391.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

466.00

Valoare TVA [LEI]

74.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

391.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

74.40

Public [LEI]

466.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

466.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Utilizat in activitatea de birou a expertului activitati recretive si workshopuri pentru elaborarea materialelor, fiselor, documentelor necesare
implementarii subactivitatilor ce revin in sarcina acestuia
Documente justificative
oferte scaune (SD).pdf - Oferte scaune
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Pachet servicii cazare, transport, masa vizite de studiu elevi
Achiziţie:Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa
ID dosar achiziţie:3876583669
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

24 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

890.00

Valoare totală [LEI]

25,418.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

21,360.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

25,418.40

Valoare TVA [LEI]

4,058.40

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

21,360.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

4,058.40

Public [LEI]

25,418.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,418.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Se vor asigura 24 de pachete servicii cazare, transport, masa pentru 20 de elevi si 4 insotitori vizite de studiu. Pachetul per persoana
include transport cu microbuzul, 2 nopti cazare regim single, minim 3 stele, 3 mese pe zi. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de vizite de studiu pt min 2 elevi de etnie roma. Valoare alocata: 2118,20 lei. Procent cheltuiala:8,33%
Documente justificative
oferta pachet cazare, transport, masa P2 (SD).pdf - Oferta pachet cazare, transport, masa P2
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
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Pachet servicii transport, masa vizite prescolari
Achiziţie:Achizitie pachet servicii cazare, transport, masa
ID dosar achiziţie:3876583669
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

48 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

180.00

Valoare totală [LEI]

10,281.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,640.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,281.60

Valoare TVA [LEI]

1,641.60

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,640.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

1,641.60

Public [LEI]

10,281.60

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,281.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Se vor asigura 48 de pachete servicii transport, masa pentru 40 de prescolari si insotitori vizite gradina zoo Se vor organiza 4gr*10
prescolari +2 insotitori. Pachetul per persoana include transport cu microbuzul, 2-3 mese pe zi. Tema secundara atinsa: nediscriminare
prin furnizarea de vizite pt min 4 copii de etnie roma. Valoare alocata: 856,8 lei. Procent cheltuiala:9%
Documente justificative
oferta pachet transport, masa P2 (SD).pdf - Oferta pachet transport, masa P2
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

35,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,280.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,280.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,280.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,280.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

35,280.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1.: Coordonator Partener experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni rezultand un total
de 504 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va
organiza si participa la worksopuri si la intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale
stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.Tema secundara:Inovare sociala
prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare
alocata: 35280lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
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Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 3 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

30,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

30,240.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

30,240.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

30,240.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

30,240.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

30,240.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1. Expert 3 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total
de 504 ore pentru implementarea subactivitatii. Atributii in:participarea la intalnirile retelei de parteneriate, incheierea de parteneriate la
nivelul P2, organizarea si derularea a 6 workshopuri. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la
dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 30240lei.
Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

26,384.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,384.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,384.40

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,384.40

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,384.40

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,384.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1.: Coordonator Partener experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni rezultand un total
de 504 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va
organiza si participa la worksopuri si la intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale
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stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara:Inovare
sociala prin contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale.
Valoare alocata: 26384,40lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Expert 3 activitati recreative si workshopuri, 84h/luna, 22 de luni, <5 ani experienta profesionala specifica
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

504 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

22,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

22,680.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

22,680.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,680.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1. Expert 3 activitati recreative si workshopuri 84h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un
total de 504 ore pentru implementarea subactivitatii. Atributii in:participarea la intalnirile retelei de parteneriate, incheierea de parteneriate
la nivelul P2, organizarea si derularea a 6 workshopuri. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin contributie la
dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare alocata: 22680lei.
Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii organizare evenimente de tip workshop
Achiziţie:Achizitie servicii organizare evenimente
ID dosar achiziţie:1530086518
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

6 nr

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,450.00

Valoare totală [LEI]

17,493.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,700.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,493.00

Valoare TVA [LEI]

2,793.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

14,700.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

2,793.00

Public [LEI]

17,493.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

17,493.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Organizare workshopuri retea de parteneriate. Anual, Partenerul 2 va organiza si derula 3 workshopuri, minim 35 participanti/workshop.
P2 va organiza in total 6 workshopuri/*35 participanti/eveniment. 70lei/pers*35pers/evenim=2450 lei/eveniment. Costul per persoana
include servicii inchiriere sala tip conferinta, logistica, coffe break si lunch break (tip bufet suedez).Tema secundara:Inovare sociala prin
contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare
alocata: 17493lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
oferta serv org work P2 (SD).pdf - Oferta serv org workshop P2
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

70.00

Valoare totală [LEI]

11,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,760.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,760.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,760.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,760.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 5.1: Coordonator Partener 2 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un
total de 168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii contribuind la planificarea,
organizarea si desfasurarea unei campanii de informare si conştientizare a publicului larg cu privire la efectele plecarii parintilor in
strainatate. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale pentru Coordonator Partener 2, 84h/luna, 24 de luni, 5-10 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

52.35

Valoare totală [LEI]

8,794.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,794.80

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,794.80

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,794.80

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00
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TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,794.80

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,794.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 5.1: Coordonator Partener 2 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un
total de 168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii contribuind la planificarea,
organizarea si desfasurarea unei campanii de informare si conştientizare a publicului larg cu privire la efectele plecarii parintilor in
strainatate. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
Subcategorie cheltuială eligibilă: 98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului
Descrierea cheltuielii
Transport personal propriu din Craiova in jud Dolj si in jud Valcea
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

94.5 litri

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4.50

Valoare totală [LEI]

506.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

425.25

Valoare totală eligibilă [LEI]

506.05

Valoare TVA [LEI]

80.80

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

425.25

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

80.80

Public [LEI]

506.05

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

506.05

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Deplasarea echipei P2 pentru derularea caravane informare. Estimam o medie de 60km pentru deplasarile din Craiova in judetul Dolj: 6
deplasari*60km*7,5l/100km=27 l. si o medie de 150km pentru deplasarea din Craiova in judetul Valcea. 6 deplasari*150km*7,
5l/100km=67.5 l. Total:94.5 l.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 8 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)
Descrierea cheltuielii
44-Cheltuieli indirecte conform art.68
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

174

1 buc

Componenta 1 Membru 2- ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA
Pret unitar (fără TVA) [LEI]

65,223.24

Valoare totală [LEI]

65,223.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

65,223.24

Valoare totală eligibilă [LEI]

65,223.24

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

65,223.24

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

65,223.24

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

65,223.24

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Aplicarea ratei forfetare de 14,80% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul ce revin P2, in valoare de 440697,60 lei, rezultand
65223,24 lei
Documente justificative
-

Componenta 1 Membru 3- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,080.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

201.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,080.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,878.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un total
de 168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea GT recrutat din cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
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Salariu net Expert 1 Grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

12,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

252.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,600.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,348.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Salariu net Expert 1 Grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 252 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in informarea si selectarea GT ce revine in Sarcina P3: Participa la identificarea si selectia grupului tinta, conform
cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului, mentinerea constanta a legaturii cu reprezentantii
copiilor, colectarea si completarea dosarelor personale ale participantilor; Participa la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor
de informare, la centralizarea inscrierilor inregistrate, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si propune
activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in
comisia de selectie. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din
copii de etnie roma. Valoare alocata: 1282,68 lei. Procent alocat: 10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Expert 1 grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

9,414.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,414.72

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,414.72

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,414.72

Contributia proprie eligibilă [LEI]

188.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,414.72

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,226.42

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Salariu net Expert 1 Grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 252 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in informarea si selectarea GT ce revine in Sarcina P3: Participa la identificarea si selectia grupului tinta, conform
cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului, mentinerea constanta a legaturii cu reprezentantii
copiilor, colectarea si completarea dosarelor personale ale participantilor; Participa la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor
de informare, la centralizarea inscrierilor inregistrate, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si propune
activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in
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comisia de selectie. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din copii de etnie roma. Valoare alocata: 1282,68 lei.
Procent alocat: 10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

151.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,408.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un total
de 168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea GT recrutat din cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Multifunctional (copiator/imprimanta/scanner),laser color A3,Alimentator Documente, stand mobil, set tonere inclus
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:1466241827
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,084.03

Valoare totală [LEI]

12,000.00

10,084.03

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,915.97

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,084.03

Contributia proprie eligibilă [LEI]

240.00

TVA eligibil [LEI]

1,915.97

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unui multifunctional este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare materiale si documente pentru
activitatile educationale cu grupul tinta al proiectului recrutat din cadrul unitatii de invatamant P3. Costul unitar de 10084,03 lei fara TVA a
fost estimat cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de
piata si accesarii de site-uri de specialitate.
Documente justificative
oferte multifunctionala (SD).pdf - Oferte multifunctionala
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale educationale activitati prescolari P3
Achiziţie:Achizitie materiale educationale
ID dosar achiziţie:2679272127
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,846.65

Valoare totală [LEI]

16,477.51

13,846.65

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,477.51

Valoare TVA [LEI]

2,630.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

13,846.65

Contributia proprie eligibilă [LEI]

329.55

TVA eligibil [LEI]

2,630.86

Public [LEI]

16,477.51

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,147.96

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare materiale interactive activitati prescolari: MONTESSORI de la nastere la 3 ani; 100 de activitati stimulatoare Montessori;
Domino – Recunoaşte şi asociază forma – tip Montessori; Primul meu Puzzle – Jungla – Produs complementar Montessori; Simte şi
distrează-te – Puzzle senzorial – Produs complementar Montessori; Primele povesti Montessori. Hai sa stam de vorba! - Aurore Gauthier;
Povestioarele mele Montessori: Pasarea ranita - Eve Herrmann, Roberta Rocchi; Carte de activitati Montessori: Corpul uman - Chiara
Piroddi; Carte de activitati Montessori: Animale din padure; Vocabular. Familii de animale; Vocabular. Ustensile si unelte; Joc de snuruit –
Animalute; Elefant didactic cu labirint Woodyland; Joc Montessori de indemanare si asociere culori, Mozaic cu bile din lemn, Toyska;
Descover memo game; Magnetic creations- Montessori Headu - Creatii Magnetice; Montessori Puzzle Headu Tactil; Cuburi colorate de
construit - 56 piese; Joc de indemanare Cotton Reels; Joc de indemanare - X si 0 saltaret; Tablita multifunctionala cu cifre si ceas,
Jucarie Montessori; Cub educativ Montessori cu activitati din lemn 8 in 1,Ceas, Puzzle, Labirinturi, Abacus, Sah, 36 cm, Multicolor; Joc
educativ Headu, Montessori - Forme si culori; joc educativ Headu, Montessori - Carti emotii si actiuni; Cub educativ Montessori din lemn 5
in 1, Round Bead, Labirint 3D, Roti zimtate, Abac, Forme geometrice, 35 cm, Multicolor, + 3 ani; Casuta educativa lemn Montessori,
Home Digital, forme geometrice, sortator lemn, Multicolor, + 3 ani; Jucarie din lemn, Sortare si asociere Montessori cu 88 de piese,
eduBEBE, M1-124; Joc educativ Headu - Montessori - 123 Bingo; Joc educativ Headu - Montessori ABC; Tabla educativa din lemn 3 in 1
sevalet, 81x41,
Documente justificative
oferte materiale educationale prescolari (SD).pdf - Oferta materiale educationale prescolari
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
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Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

403.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

19,756.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programului de tip Gradinita
Interactiva derulat in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

2,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,100.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,100.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

42.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,100.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,058.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin educatorilor P3, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte integrarea de
noi instrumente în lucrul cu copiii prescolari
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Educator "Gradinita interactiva" P3, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

378 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

18,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,900.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,900.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

378.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,900.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,522.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator "Gradinita interactiva" P3, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 378 ore alocate implementarii programului de
tip "Gradinita interactiva" pentru 10 prescolari, la nivelul P3. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 1924,02 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Educator "Gradinita interactiva" P3, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

378 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

14,122.08

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,122.08

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,122.08

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

14,122.08

Contributia proprie eligibilă [LEI]

282.44

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,122.08

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,839.64

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator "Gradinita interactiva" P3, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 378 ore alocate implementarii programului de
tip "Gradinita interactiva" pentru 10 prescolari, la nivelul P3. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 1437,63 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

302.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,817.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programului de tip Gradinita
Interactiva derulat in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

1,569.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,569.12

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,569.12

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,569.12

Contributia proprie eligibilă [LEI]

31.38

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,569.12

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,537.74

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin educatorilor P3, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte integrarea de
noi instrumente în lucrul cu copiii prescolari
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Tablete
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:1466241827
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

10 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

756.30

Valoare totală [LEI]

8,999.97

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,563.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,999.97

Valoare TVA [LEI]

1,436.97

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,563.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

180.00

TVA eligibil [LEI]

1,436.97

Public [LEI]

8,999.97

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,819.97

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de tablete este necesara pentru dotarea gradinitei interactive. Aceste tablete vor fi utilizate de catre prescolarii din GT in
cadrul workshopurilor de digitalizare, precum si in cadrul activitatilor interactive. Costul unitar de 756,30 lei fara TVA a fost estimat cu
respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii
de site-uri de specialitate.Tema secundara: TIC, prin sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:8999,97 lei, procent
cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferte tableta (SD).pdf - Oferte tableta
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii catering prescolari Gradinita Interactiva
Achiziţie:Achizitie servicii catering
ID dosar achiziţie:2414711845
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1890 portii

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

23,814.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,814.00

Valoare TVA [LEI]

1,134.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

476.28

TVA eligibil [LEI]

1,134.00

Public [LEI]

23,814.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,337.72
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare hrana pentru 10 prescolari (membrii ai grupului tinta) participanti la activitati educationale in cadrul Gradinitei Interactive.
Numarul de portii:10 pers*21 zile/luna*9luni =1890 de portii. Costul per participant include masa de pranz/ sandvis si 1 bautura. Tema
secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de hrana pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 2424,27 lei. Procent cheltuiala:
10,18%
Documente justificative
Oferta catering prescolari P3 (SD).pdf - Oferta catering prescolari P3
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale educationale activitati elevi P3
Achiziţie:Achizitie materiale educationale
ID dosar achiziţie:2679272127
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,511.05

Valoare totală [LEI]

26,788.15

22,511.05

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,788.15

Valoare TVA [LEI]

4,277.10

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,511.05

Contributia proprie eligibilă [LEI]

535.76

TVA eligibil [LEI]

4,277.10

Public [LEI]

26,788.15

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,252.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare materiale interactive activitati elevi: Cubul binomului – Montessori original, Puzzle educativ lemn – Harta Europei – Montessori
original, Set educativ – Corpuri Geometrice,Set lemn pentru invăţarea volumelor, jucărie tip Montessori, Set lemn multicolor pentru
învăţarea mulţimilor, jucărie tip Montessori , Simboluri gramaticale 3D lemn – Montessori original, Planetele Sistemului Solar, The Stars
Exercise – Montessori original, Logical Adjective Exercise – Montessori original, Carte Descopera matematica - Atelier de jocuri si
activitati montessori, Carte de activitati Montessori: Corpul uman, Carte Primele povesti Montessori. Hai sa stam de vorba!, Primul meu
caiet de vacanta Montessori. La tara, Carte De la copilarie la adolescenta - Maria Montessori, Natura si geografie: Caietul meu
Montessori, Primul meu caiet de vacanta Montessori. La mare, Carte Descopar si invat istoria lumii - dupa metoda Montessori, Carte
Experimente stiintifice cu Montessori, Carte Ateliere Montessori si activitati relaxante si educative cu copiii mei, Carte 65 de activitati
Montessori Vol.1: Universul, Sistemul Solar si Pamantul,Carte Ghid esential pentru formarea viitorului adult, Carte Activitati pe anotimpuri,
dupa metoda pedagogica Montessori. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de materiale educationale catre 28 copii de
etnie roma. Valoare alocata: 2727,03 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
oferte materiale educationale elevi (SD).pdf - Oferta materiale educationale elevi
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
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Salariu net Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

2,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,100.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,100.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

42.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,100.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,058.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin cadrelor didactice P3, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte
integrarea de noi instrumente în lucrul cu elevii.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Cadre didactice SDS/workshopuri P3, 42h/luna, 2388 ore, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

2388 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

119,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

119,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

119,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

119,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,388.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

119,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

117,012.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice SDS/workshopuri P3, <5 ani experienta profesionala. Nr de ore alocate, 2388 a fost determinat astfel: In cadrul SDS:
42h/grupa*3gr/an*2ani*9luni/grupa=2268 ore. Sustinere Wk digitalizare: 10gr*4workshopuri/grupa*3h/workshop=120h. Fiecare cadru
didactic va avea o norma de max 42h/luna. Numarul de cadre didactice necesare va fi stabilit in functie de nevoile de studiu ale elevilor,
respectiv de materii. Estimam un minimum de 3 catedre didactice:lb romana, matematica, informatica. Tema secundara: TIC, prin
sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:6000 lei, procent cheltuiala 5%. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 12154,92 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

35,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,280.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,280.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,280.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

705.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,280.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

34,574.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programelor de tip SDS derulat
in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Cadre didactice SDS/workshopuri P3, 42h/luna, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

2388 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

89,215.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

89,215.68

Valoare totală eligibilă [LEI]

89,215.68

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

89,215.68

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,784.31

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

89,215.68

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

87,431.37

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice SDS/workshopuri P3, <5 ani experienta profesionala. Nr de ore alocate, 2388 a fost determinat astfel: In cadrul SDS:
42h/grupa*3gr/an*2ani*9luni/grupa=2268 ore. Sustinere Wk digitalizare: 10gr*4workshopuri/grupa*3h/workshop=120h. Fiecare cadru
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didactic va avea o norma de max 42h/luna. Numarul de cadre didactice necesare va fi stabilit in functie de nevoile de studiu ale elevilor,
respectiv de materii. Estimam un minimum de 3 catedre didactice:lb romana, matematica, informatica. Tema secundara: TIC, prin
sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:4483,20 lei, procent cheltuiala 5%. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 9082,16 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

1,569.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,569.12

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,569.12

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,569.12

Contributia proprie eligibilă [LEI]

31.38

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,569.12

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,537.74

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin cadrelor didactice P3, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte
integrarea de noi instrumente în lucrul cu elevii.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

26,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,460.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,460.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,460.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

529.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,460.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,930.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programelor de tip SDS derulat
in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Pachet Tabla interactiva+videoproiector
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:1466241827
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

3 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,025.21

Valoare totală [LEI]

10,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,075.63

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,800.00

Valoare TVA [LEI]

1,724.37

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,075.63

Contributia proprie eligibilă [LEI]

216.00

TVA eligibil [LEI]

1,724.37

Public [LEI]

10,800.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,584.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de table interactive cu videoproiector este necesara pentru dotarea laboratorului de informatic in cadrul unitatii de
invatamant. Acestea vor fi utilizate de catre elevii din GT in cadrul programelor educationale si a activitatilor recreative
Documente justificative
oferta pachet tabla interactiva+videoproiector P3 (SD).pdf - Oferta pachet tabla interactiva+videoproiector P3
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Laptop ( frecventa 1,8GHz, Display LCD Full HD, RAM 8GB DDR4, SSD 256MB)
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:1466241827
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

12 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

3,361.34

Valoare totală [LEI]

47,999.94

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

40,336.08

Valoare totală eligibilă [LEI]

47,999.94

Valoare TVA [LEI]

7,663.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

40,336.08

Contributia proprie eligibilă [LEI]

960.00
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TVA eligibil [LEI]

7,663.86

Public [LEI]

47,999.94

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

47,039.94

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de computere portabile este necesara pentru dotarea laboratorului de informatic in cadrul unitatii de invatamant. Aceste
computere vor fi utilizate de catre elevii din GT in cadrul workshopurilor de digitalizare Costul unitar de 3361,34 lei fara TVA a fost estimat
cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si
accesarii de site-uri de specialitate.Tema secundara: TIC, prin sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:47999,94 lei,
procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferta laptop (SD).pdf - Oferta laptop
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii catering elevi SDS
Achiziţie:Achizitie servicii catering
ID dosar achiziţie:2414711845
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

11340 portii

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

142,884.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

136,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

142,884.00

Valoare TVA [LEI]

6,804.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

136,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,857.68

TVA eligibil [LEI]

6,804.00

Public [LEI]

142,884.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

140,026.32

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare hrana pentru 60 de elevi (membrii ai grupului tinta) participanti la activitati educationale in cadrul SDS.Numarul de portii: 60 de
pers*21 zile/luna*9luni =11340 de portii. Costul per participant include masa de pranz/ sandvis si 1 bautura. Tema secundara atinsa:
nediscriminare prin furnizarea de hrana pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 15099,71 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Oferta catering elevi P3 (SD).pdf - Oferta catering elevi P3
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
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ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

302.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,817.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de consiliere educationala a elevilor
din GT, la nivelul unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

12,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

252.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,600.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,348.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni, rezultand un total de
252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala prescolarilor si elevilor ce revin in
sarcina P3. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

11,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,340.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,340.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,340.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,340.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,113.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de consiliere educationala a elevilor
din GT, la nivelul unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

9,414.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,414.72

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,414.72

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,414.72

Contributia proprie eligibilă [LEI]

188.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,414.72

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,226.42

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
.Justificare subactivitate 1.4.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni, rezultand un total de
252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala prescolarilor si elevilor ce revin in
sarcina P3. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Educator activitati recreative P3, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

4,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

84.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,200.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,116.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator activitati recreative P3, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 84 ore alocate supravegherii prescolarilor, la
nivelul P3, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 427,56 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Cadre didactice workshopuri artistice P3, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

126 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

6,300.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,300.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

126.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,300.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,174.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Cadre didactice workshopuri artistice P3, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 126 ore alocate supravegherii elevilor, la
nivelul P3, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 641,34 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Cadre didactice workshopuri artistice P3, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

126 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

4,707.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,707.36

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,707.36

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,707.36

Contributia proprie eligibilă [LEI]

94.15

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,707.36

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,613.21

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice workshopuri artistice P3, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 126 ore alocate supravegherii elevilor, la
nivelul P3, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de
activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 479,21 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Educator activitati recreative P3, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

3,138.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,138.24

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,138.24

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,138.24

Contributia proprie eligibilă [LEI]

62.76

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,138.24

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,075.48
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator activitati recreative P3, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 84 ore alocate supravegherii prescolarilor, la
nivelul P3, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de
activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 319,47 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

5,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

100.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,939.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 2.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna rezultand un
total de 84 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in acordarea ajutoarelor catre elevii si prescolarii din cadrul
unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

3,780.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,780.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,780.00
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,780.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

75.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,780.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,704.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 2.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna rezultand un
total de 84 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in acordarea ajutoarelor catre elevii si prescolarii din cadrul
unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

302.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,817.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de educatie parentala a
reprezenantilor copiilor din GT selectati din cadrul unitatii de invatamant, va inlesni comunicarea cu reprezentantii si parintii copiilor..
Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
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ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

168.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,232.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
.Justificare subactivitate 3.1.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de
168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala pentru parintii elevilor/copiilor din
GT, ce revin in sarcina P3.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

11,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,340.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,340.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,340.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,340.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,113.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de educatie parentala a
reprezenantilor copiilor din GT selectati din cadrul unitatii de invatamant, va inlesni comunicarea cu reprezentantii si parintii copiilor..
Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 1, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

6,276.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,276.48

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,276.48

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,276.48

Contributia proprie eligibilă [LEI]

125.53

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,276.48

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,150.95

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Consilier educational 1 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de
168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala pentru parintii elevilor/copiilor din
GT, ce revin in sarcina P3.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

312 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

18,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,720.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,720.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,720.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

374.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,720.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,345.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3,7 luni rezultand un
total de 412 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va
participa la worksopuri si la intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.Tema secundara:Inovare sociala prin
contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare
alocata: 18720lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
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Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

312 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

14,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

14,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

280.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,759.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1.: Coordonator Partener 3 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3,7 luni rezultand un
total de 412 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va
participa la worksopuri si la intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin
contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare
alocata: 14040lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

24 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

1,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,440.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

28.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,440.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,411.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 5.1: Coordonator Partener 3 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna. Se vor aloca 24 ore pe toata durata de
implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii prin participarea la caravanele de informare, distribuirea de
brosuri de informare. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 3, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

24 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

1,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,080.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

21.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,080.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,058.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 5.1: Coordonator Partener 3 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna. Se vor aloca 24 ore pe toata durata de
implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii prin participarea la caravanele de informare, distribuirea de
brosuri de informare. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 8 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)
Descrierea cheltuielii
44-Cheltuieli indirecte conform art.68
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

79,580.71

Valoare totală [LEI]

79,580.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

79,580.71

Valoare totală eligibilă [LEI]

79,580.71

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

79,580.71

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,591.62

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

79,580.71

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

77,989.09

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Aplicarea ratei forfetare de 14,80% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul ce revin P3, in valoare de 537707,52 lei, rezultand
79508,71 lei
Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Expert 2 grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

12,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

252.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,600.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,348.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Salariu net Expert 2 Grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 252 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in informarea si selectarea GT ce revine in Sarcina P4: Participa la identificarea si selectia grupului tinta, conform
cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului, mentinerea constanta a legaturii cu reprezentantii
copiilor, colectarea si completarea dosarelor personale ale participantilor; Participa la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor
de informare, la centralizarea inscrierilor inregistrate, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si propune
activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in
comisia de selectie. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati cu GT alcatuit din
copii de etnie roma. Valoare alocata: 1282,68 lei. Procent alocat: 10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
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ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,080.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

201.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,080.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,878.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un total
de 168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea GT recrutat din cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Expert 2 grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

9,414.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,414.72

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,414.72

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,414.72

Contributia proprie eligibilă [LEI]

188.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,414.72

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,226.42

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Salariu net Expert 2 Grup tinta 42 h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 252 ore pentru implementarea
subactivitatii. Atributii in informarea si selectarea GT ce revine in Sarcina P4: Participa la identificarea si selectia grupului tinta, conform
cerintelor din proiect si a metodologiei, urmarirea participantilor la activitatile proiectului, mentinerea constanta a legaturii cu reprezentantii
copiilor, colectarea si completarea dosarelor personale ale participantilor; Participa la planificarea, organizarea si desfasurarea sesiunilor
de informare, la centralizarea inscrierilor inregistrate, la centralizarea informatiilor primite din partea echipei de implementare si propune
activitati suplimentare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii;Verificarea dosarelor si selectarea grupului tinta, ca membru in
comisia de selectie. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica <5 ani.

Documente justificative
-
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

7,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,560.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,560.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

151.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,560.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,408.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 2 luni rezultand un total
de 168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea GT recrutat din cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 Informarea, identificarea, recrutarea, selectarea si monitorizarea grupului tinta al proiectului
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Multifunctional (copiator/imprimanta/scanner),laser color A3,Alimentator Documente, stand mobil, set tonere inclus
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:2304488825
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,084.03

Valoare totală [LEI]

12,000.00

10,084.03

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,000.00

Valoare TVA [LEI]

1,915.97

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,084.03

Contributia proprie eligibilă [LEI]

240.00

TVA eligibil [LEI]

1,915.97

Public [LEI]

12,000.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,760.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unui multifunctional este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de elaborare materiale si documente pentru
activitatile educationale cu grupul tinta al proiectului recrutat din cadrul unitatii de invatamant P4. Costul unitar de 10084,03 lei fara TVA a
fost estimat cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de
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piata si accesarii de site-uri de specialitate.
Documente justificative
oferte multifunctionala (SD).pdf - Oferte multifunctionala
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale educational activitati prescolari P4
Achiziţie:Achizitie materiale educationale
ID dosar achiziţie:189502267
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

13,846.65

Valoare totală [LEI]

16,477.51

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,846.65

Valoare totală eligibilă [LEI]

16,477.51

Valoare TVA [LEI]

2,630.86

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

13,846.65

Contributia proprie eligibilă [LEI]

329.55

TVA eligibil [LEI]

2,630.86

Public [LEI]

16,477.51

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

16,147.96

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare materiale interactive activitati prescolari: MONTESSORI de la nastere la 3 ani; 100 de activitati stimulatoare Montessori;
Domino – Recunoaşte şi asociază forma – tip Montessori; Primul meu Puzzle – Jungla – Produs complementar Montessori; Simte şi
distrează-te – Puzzle senzorial – Produs complementar Montessori; Primele povesti Montessori. Hai sa stam de vorba! - Aurore Gauthier;
Povestioarele mele Montessori: Pasarea ranita - Eve Herrmann, Roberta Rocchi; Carte de activitati Montessori: Corpul uman - Chiara
Piroddi; Carte de activitati Montessori: Animale din padure; Vocabular. Familii de animale; Vocabular. Ustensile si unelte; Joc de snuruit –
Animalute; Elefant didactic cu labirint Woodyland; Joc Montessori de indemanare si asociere culori, Mozaic cu bile din lemn, Toyska;
Descover memo game; Magnetic creations- Montessori Headu - Creatii Magnetice; Montessori Puzzle Headu Tactil; Cuburi colorate de
construit - 56 piese; Joc de indemanare Cotton Reels; Joc de indemanare - X si 0 saltaret; Tablita multifunctionala cu cifre si ceas,
Jucarie Montessori; Cub educativ Montessori cu activitati din lemn 8 in 1,Ceas, Puzzle, Labirinturi, Abacus, Sah, 36 cm, Multicolor; Joc
educativ Headu, Montessori - Forme si culori; joc educativ Headu, Montessori - Carti emotii si actiuni; Cub educativ Montessori din lemn 5
in 1, Round Bead, Labirint 3D, Roti zimtate, Abac, Forme geometrice, 35 cm, Multicolor, + 3 ani; Casuta educativa lemn Montessori,
Home Digital, forme geometrice, sortator lemn, Multicolor, + 3 ani; Jucarie din lemn, Sortare si asociere Montessori cu 88 de piese,
eduBEBE, M1-124; Joc educativ Headu - Montessori - 123 Bingo; Joc educativ Headu - Montessori ABC;
Documente justificative
oferte materiale educationale prescolari (SD).pdf - Oferta materiale educationale prescolari
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

20,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,160.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

20,160.00
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,160.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

403.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

20,160.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

19,756.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programului de tip Gradinita
Interactiva derulat in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

2,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,100.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,100.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

42.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,100.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,058.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Consilier educational 3 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin educatorului P4, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte integrarea de
noi instrumente în lucrul cu copiii prescolari
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Educator "Gradinita interactiva" P4, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
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ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

378 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

18,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,900.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,900.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

378.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,900.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,522.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator "Gradinita interactiva" P4, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 378 ore alocate implementarii programului de
tip "Gradinita interactiva" pentru 10 prescolari, la nivelul P4. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 1924,02 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

302.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,817.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programului de tip Gradinita
Interactiva derulat in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

1,569.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,569.12

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,569.12

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,569.12

Contributia proprie eligibilă [LEI]

31.39

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,569.12

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,537.73

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.2.: Consilier educational 3 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin educatorului P4, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte integrarea de
noi instrumente în lucrul cu copiii prescolari
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Educator "Gradinita interactiva" P4, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

378 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

14,122.08

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,122.08

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,122.08

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

14,122.08

Contributia proprie eligibilă [LEI]

282.44

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,122.08

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,839.64

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator "Gradinita interactiva" P4, 42h/luna, 9 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 378 ore alocate implementarii programului de
tip "Gradinita interactiva" pentru 10 prescolari, la nivelul P4. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 1437,63 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
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Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Tablete
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:2304488825
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

10 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

756.30

Valoare totală [LEI]

8,999.97

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,563.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,999.97

Valoare TVA [LEI]

1,436.97

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,563.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

180.00

TVA eligibil [LEI]

1,436.97

Public [LEI]

8,999.97

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,819.97

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de tablete este necesara pentru dotarea gradinitei interactive. Aceste tablete vor fi utilizate de catre prescolarii din GT in
cadrul workshopurilor de digitalizare, precum si in cadrul activitatilor interactive. Costul unitar de 756,30 lei fara TVA a fost estimat cu
respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii
de site-uri de specialitate.Tema secundara: TIC, prin sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:8999,97 lei, procent
cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferte tableta (SD).pdf - Oferte tableta
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.2. Servicii de suport educaţional pentru 40 de copii de vârstă preşcolară
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii catering prescolari Gradinita Interactiva
Achiziţie:Achizitie servicii catering
ID dosar achiziţie:3278345394
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1890 portii

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

23,814.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,680.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,814.00

Valoare TVA [LEI]

1,134.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,680.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

476.28

TVA eligibil [LEI]

1,134.00

Public [LEI]

23,814.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,337.72

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare hrana pentru 10 prescolari (membrii ai grupului tinta) participanti la activitati educationale in cadrul Gradinitei Interactive.
Numarul de portii:10 pers*21 zile/luna*9luni =1890 de portii. Costul per participant include masa de pranz/ sandvis si 1 bautura. Tema
secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de hrana pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 2424,27 lei. Procent cheltuiala:
10,18%
Documente justificative
Oferta catering prescolari P4 (SD).pdf - Oferta catering prescolari P4
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
Subcategorie cheltuială eligibilă: 70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului
Descrierea cheltuielii
Materiale educational activitati elevi P4
Achiziţie:Achizitie materiale educationale
ID dosar achiziţie:189502267
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 lot

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

22,511.05

Valoare totală [LEI]

26,788.15

22,511.05

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,788.15

Valoare TVA [LEI]

4,277.10

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

22,511.05

Contributia proprie eligibilă [LEI]

535.76

TVA eligibil [LEI]

4,277.10

Public [LEI]

26,788.15

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

26,252.39

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare materiale interactive activitati elevi: Cubul binomului – Montessori original, Puzzle educativ lemn – Harta Europei – Montessori
original, Set educativ – Corpuri Geometrice,Set lemn pentru invăţarea volumelor, jucărie tip Montessori, Set lemn multicolor pentru
învăţarea mulţimilor, jucărie tip Montessori , Simboluri gramaticale 3D lemn – Montessori original, Planetele Sistemului Solar, The Stars
Exercise – Montessori original, Logical Adjective Exercise – Montessori original, Carte Descopera matematica - Atelier de jocuri si
activitati montessori, Carte de activitati Montessori: Corpul uman, Carte Primele povesti Montessori. Hai sa stam de vorba!, Primul meu
caiet de vacanta Montessori. La tara, Carte De la copilarie la adolescenta - Maria Montessori, Natura si geografie: Caietul meu
Montessori, Primul meu caiet de vacanta Montessori. La mare, Carte Descopar si invat istoria lumii - dupa metoda Montessori, Carte
Experimente stiintifice cu Montessori, Carte Ateliere Montessori si activitati relaxante si educative cu copiii mei, Carte 65 de activitati
Montessori Vol.1: Universul, Sistemul Solar si Pamantul,Carte Ghid esential pentru formarea viitorului adult, Carte Activitati pe anotimpuri,
dupa metoda pedagogica Montessori. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de materiale educationale catre 28 copii de
etnie roma. Valoare alocata: 2727,03 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
oferte materiale educationale elevi (SD).pdf - Oferta materiale educationale elevi
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
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ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

35,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,280.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

35,280.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,280.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

705.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

35,280.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

34,574.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programelor de tip SDS derulat
in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Cadre didactice Program Meditatii, 42h/luna, 756 ore, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

756 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

37,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

37,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

37,800.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

37,800.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

756.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

37,800.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

37,044.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice Program Meditatii, 42h/luna, <5 ani experienta profesionala. Nr de ore alocate, 756 a fost determinat astfel: 1
grupa/an*2gupe*9luni*42h/luna=756 ore.Vor fi necesare 3 persoane: lb romana, matematica, stiinte. Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 3848,04 lei.
Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
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Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

2,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,100.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,100.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,100.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

42.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

2,100.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,058.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Consilier educational 2 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin cadrelor didactice P4, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte
integrarea de noi instrumente în lucrul cu elevii.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Cadre didactice SDS/workshopuri P4, 42h/luna, 18 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

2388 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

119,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

119,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

119,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

119,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,388.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

119,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

117,012.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice SDS/workshopuri P4, <5 ani experienta profesionala. Nr de ore alocate, 2388 a fost determinat astfel: In cadrul SDS:
42h/grupa*3gr/an*2ani*9luni/grupa=2268 ore. Sustinere Wk digitalizare: 10gr*4workshopuri/grupa*3h/workshop=120h. Fiecare cadru
didactic va avea o norma de max 42h/luna. Numarul de cadre didactice necesare va fi stabilit in functie de nevoile de studiu ale elevilor,
respectiv de materii. Estimam un minimum de 3 catedre didactice:lb romana, matematica, informatica. Tema secundara: TIC, prin
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sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:6000 lei, procent cheltuiala 5%. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 12154,92 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Cadre didactice SDS/workshopuri P4, 42h/luna, 18 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

2268 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

84,732.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,732.48

Valoare totală eligibilă [LEI]

84,732.48

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,732.48

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,694.65

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

84,732.48

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

83,037.83

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice SDS/workshopuri P4, <5 ani experienta profesionala. Nr de ore alocate, 2388 a fost determinat astfel: In cadrul SDS:
42h/grupa*3gr/an*2ani*9luni/grupa=2268 ore. Sustinere Wk digitalizare: 10gr*4workshopuri/grupa*3h/workshop=120h. Fiecare cadru
didactic va avea o norma de max 42h/luna. Numarul de cadre didactice necesare va fi stabilit in functie de nevoile de studiu ale elevilor,
respectiv de materii. Estimam un minimum de 3 catedre didactice:lb romana, matematica, informatica. Tema secundara: TIC, prin
sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:4483,20 lei, procent cheltuiala 5%.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin
furnizarea de programe educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 9082,16 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

42 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

1,569.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,569.12

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,569.12

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,569.12

Contributia proprie eligibilă [LEI]

31.38

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,569.12

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,537.74
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Consilier educational 2 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna, rezultand un total de
42 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va ofer sprijin cadrelor didactice P4, pentru a-i instrui în ceea ce priveşte
integrarea de noi instrumente în lucrul cu elevii.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

588 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

26,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,460.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

26,460.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,460.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

529.20

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

26,460.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

25,930.80

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.3.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni rezultand un total
de 336 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va asigura implementarea in conditii optime a programelor de tip SDS derulat
in cadrul unitatii de invatamant.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Cadre didactice Program Meditatii, 42h/luna, 18 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

756 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

28,244.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

28,244.16

Valoare totală eligibilă [LEI]

28,244.16
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Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

28,244.16

Contributia proprie eligibilă [LEI]

564.88

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

28,244.16

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

27,679.28

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice Program Meditatii, 42h/luna, <5 ani experienta profesionala. Nr de ore alocate, 756 a fost determinat astfel: 1
grupa/an*2gupe*9luni*42h/luna=756 ore.Vor fi necesare 3 persoane: lb romana, matematica, stiinte. Tariful orar a fost stabilit cu
respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de activitati educationale pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 2875,26 lei.
Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Dulap pal melaminat (inaltime min 180cm)
Achiziţie:Achizitie mobilier
ID dosar achiziţie:1317240476
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

5 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

818.48

Valoare totală [LEI]

4,869.96

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,092.40

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,869.96

Valoare TVA [LEI]

777.56

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,092.40

Contributia proprie eligibilă [LEI]

97.40

TVA eligibil [LEI]

777.56

Public [LEI]

4,869.96

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,772.56

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de dulapuri este necesara pentru depozitarea materialelor educationale. Costul unitar de 818, 48 lei fara TVA a fost
estimat cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata
si accesarii de site-uri de specialitate.
Documente justificative
Oferte dulapuri P4 (SD).pdf - Oferte dulapuri P4
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
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Videoproiector, Full HD, 2500 lumeni
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:2304488825
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

5 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,100.84

Valoare totală [LEI]

12,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,504.20

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,500.00

Valoare TVA [LEI]

1,995.80

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,504.20

Contributia proprie eligibilă [LEI]

250.00

TVA eligibil [LEI]

1,995.80

Public [LEI]

12,500.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,250.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea unui videoproiector este necesara pentru derularea activitatilor interactive cu elevii din GT. Costul unitar de 3361,34 lei fara
TVA a fost estimat cu respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui
studiu de piata si accesarii de site-uri de specialitate. Tema secundara: TIC, prin inlesnirea accesului la informatie cu ajutorul prezentarilor
interactice, valoare alocata:17500 lei, procent cheltuiala 100%.
Documente justificative
oferte videoproiector (SD).pdf - Oferte videoproiector
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
Subcategorie cheltuială eligibilă: 161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiri
Descrierea cheltuielii
Desktop (all in one, min 2.2MHz, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, DVD+/-RW)
Achiziţie:Achizitie echipamente IT, electronice, birotica si periferice
ID dosar achiziţie:2304488825
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

12 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

2,941.00

Valoare totală [LEI]

41,997.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,292.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

41,997.48

Valoare TVA [LEI]

6,705.48

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,292.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

839.95

TVA eligibil [LEI]

6,705.48

Public [LEI]

41,997.48

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,157.53

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Achizitionarea de computere desktop este necesara pentru dotarea laboratorului de informatic in cadrul unitatii de invatamant. Aceste
computere vor fi utilizate de catre elevii din GT in cadrul workshopurilor de digitalizare Costul unitar de 2941 lei fara TVA a fost estimat cu
respectarea plafoanelor maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale si in urma efectuarii unui studiu de piata si accesarii
de site-uri de specialitate. Tema secundara: TIC, prin sustinerea de workshopuri de digitalizare, valoare alocata:41997,48 lei, procent
cheltuiala 100%.
Documente justificative
Oferte desktop all in one P4 (SD).pdf - Oferte desktop all in one P4
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Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.3. Servicii de suport educaţional pentru stimularea participării şi prevenirea abandonului şcolar /
Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii
Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formare
Descrierea cheltuielii
Servicii catering elevi SDS
Achiziţie:Achizitie servicii catering
ID dosar achiziţie:3278345394
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

11340 portii

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

12.00

Valoare totală [LEI]

142,884.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

136,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

142,884.00

Valoare TVA [LEI]

6,804.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

136,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,857.68

TVA eligibil [LEI]

6,804.00

Public [LEI]

142,884.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

140,026.32

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Asigurare hrana pentru 60 de elevi (membrii ai grupului tinta) participanti la activitati educationale in cadrul SDS.Numarul de portii: 60 de
pers*21 zile/luna*9luni =11340 de portii. Costul per participant include masa de pranz/ sandvis si 1 bautura. Tema secundara atinsa:
nediscriminare prin furnizarea de hrana pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 15099,71 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Oferta catering elevi P4 (SD).pdf - Oferta catering elevi P4
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

12,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,600.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12,600.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

252.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

12,600.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12,348.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Justificare subactivitate 1.4.: Consilier educational 2 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni, rezultand un total de
252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala prescolarilor si elevilor ce revin in
sarcina P4. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

302.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,817.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de consiliere educationala a elevilor
din GT, la nivelul unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Psiholog, 42h/luna, 9luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

210 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

10,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,500.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

10,500.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10,500.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

210.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

10,500.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

10,290.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Psiholog, 42h/luna, 5luni,<5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 210 ore pe toata durata de
implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere psihologica prescolarilor si elevilor din intregul GT. Tariful orar a fost stabilit
cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

11,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,340.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,340.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,340.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,340.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,113.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de consiliere educationala a elevilor
din GT, la nivelul unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Psiholog, 42h/luna, 9luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

210 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

7,845.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,845.60

Valoare totală eligibilă [LEI]

7,845.60

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibil [LEI]

7,845.60

Contributia proprie eligibilă [LEI]

156.90

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

7,845.60

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

7,688.70

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Psiholog, 42h/luna, 5luni,<5 ani experienta profesionala, rezultand un total de 210 ore pe toata durata de
implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere psihologica prescolarilor si elevilor din intregul GT. Tariful orar a fost stabilit
cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.4. Servicii psiho-sociale de sprijin pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

9,414.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

9,414.72

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,414.72

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,414.72

Contributia proprie eligibilă [LEI]

188.30

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

9,414.72

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

9,226.42

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 1.4.: Consilier educational 2 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 6 luni, rezultand un total de
252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala prescolarilor si elevilor ce revin in
sarcina P4. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru
experienta profesionala specifica <5 ani
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Educator activitati recreative P4, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
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Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

4,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,200.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,200.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,200.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

84.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,200.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,116.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator activitati recreative P3, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 84 ore alocate supravegherii prescolarilor, la
nivelul P3, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 427,56 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Cadre didactice workshopuri artistice P4, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

126 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

6,300.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,300.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,300.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,300.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

126.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,300.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,174.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice workshopuri artistice P4, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 126 ore alocate supravegherii elevilor, la
nivelul P4, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani. Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea
de activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 641,34 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Cadre didactice workshopuri artistice P4, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

126 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

4,707.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,707.36

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,707.36

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,707.36

Contributia proprie eligibilă [LEI]

94.15

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

4,707.36

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,613.21

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cadre didactice workshopuri artistice P4, 21h/luna, 6 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 126 ore alocate supravegherii elevilor, la
nivelul P4, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de
activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 479,21 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar (6 –10 ani), gimnazial (11-14 ani)
şi secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a scolii
Subactivitatea: Subactivitatea 1.5 Activităţi recreative şi de socializare pentru 275 de copiii de vârstă preşcolară şi elevi din
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Educator activitati recreative P4, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

3,138.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,138.24

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,138.24

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,138.24

Contributia proprie eligibilă [LEI]

62.76

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,138.24

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,075.48

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Educator activitati recreative P3, 21h/luna, 4 luni, <5 ani experienta profesionala, in total 84 ore alocate supravegherii prescolarilor, la
nivelul P3, in cadrul Centrului de activitati nonformale. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul
Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de
activitati recreative pentru copii de etnie roma. Valoare alocata: 319,47 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
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Documente justificative
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

5,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

5,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

5,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

100.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

5,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,939.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 2.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna rezultand un
total de 84 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in acordarea ajutoarelor catre elevii si prescolarii din cadrul
unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 2 Activităţi de sprijin pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, precum şi la
activităţile recreative şi de socializare
Subactivitatea: Subactivitatea 2.1. Acordarea de sprijin material copiilor si elevilor din grupul tinta
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

84 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

3,780.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

3,780.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,780.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,780.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

75.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

3,780.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,704.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 2.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 1 luna rezultand un
total de 84 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in acordarea ajutoarelor catre elevii si prescolarii din cadrul
unitatii de invatamant. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Psiholog, 42h/luna, 9luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

168.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,232.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Psiholog, 42h/luna,<5 ani experienta profesionala, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de 168 ore pe
toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere psihologica pentru parintii elevilor/copiilor din GT.Tariful orar
a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de suport psihologic pentru copii de etnie roma. Valoare alocata:
1924,02 lei. Procent cheltuiala:10,18%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

15,120.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,120.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

302.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

15,120.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,817.60

TVA Neeligibil [LEI]

0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de educatie parentala a
reprezenantilor copiilor din GT selectati din cadrul unitatii de invatamant, va inlesni comunicarea cu reprezentantii si parintii copiilor..
Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

50.00

Valoare totală [LEI]

8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

8,400.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,400.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,400.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

168.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

8,400.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,232.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Consilier educational 2 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de
168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala pentru parintii elevilor/copiilor din
GT, ce revin in sarcina P4.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Consilier educational 2, 42h/luna, 12luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

6,276.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,276.48

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,276.48

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00
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Eligibil [LEI]

6,276.48

Contributia proprie eligibilă [LEI]

125.53

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,276.48

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,150.95

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Consilier educational 2 experienta <5ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de
168 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere educationala pentru parintii elevilor/copiilor din
GT, ce revin in sarcina P4.Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii
generale pentru experienta profesionala specifica <5 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

252 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

11,340.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,340.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,340.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

11,340.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

226.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

11,340.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,113.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3 luni rezultand un total
de 252 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in coordonarea activitatilor de educatie parentala a
reprezenantilor copiilor din GT selectati din cadrul unitatii de invatamant, va inlesni comunicarea cu reprezentantii si parintii copiilor..
Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta
profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială
Subactivitatea: Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de educatie parentala pentru reprezentantii copiilor din grupul tinta si
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Psiholog, 42h/luna, 9luni,<5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
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Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

168 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

37.36

Valoare totală [LEI]

6,276.48

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,276.48

Valoare totală eligibilă [LEI]

6,276.48

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,276.48

Contributia proprie eligibilă [LEI]

125.53

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

6,276.48

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

6,150.95

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 3.1.: Psiholog, 42h/luna,<5 ani experienta profesionala, pe o perioada de 4 luni, rezultand un total de 168 ore pe
toata durata de implementare a subactivitatii. Va furniza sesiuni de consiliere psihologica pentru parintii elevilor/copiilor din GT.Tariful orar
a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala
specifica <5 ani.Tema secundara atinsa: nediscriminare prin furnizarea de consiliere psihologica pentru copii de etnie roma. Valoare
alocata: 1437,63 lei. Procent cheltuiala:10,18%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

312 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

18,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

18,720.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,720.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,720.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

374.40

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

18,720.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,345.60

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3,7 luni rezultand un
total de 412 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va
participa la worksopuri si la intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin
contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare
alocata: 18720lei. Procent cheltuiala: 100%
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate
Subactivitatea: Subactivitatea 4.1. Dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
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(contribuţii angajaţi şi angajatori)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

312 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

14,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

14,040.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,040.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

14,040.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

280.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,040.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,759.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 4.1.: Coordonator Partener 4 experienta de 5-10ani, norma de 84h/luna, pe o perioada de 3,7 luni rezultand un
total de 412 ore pe toata durata de implementare a subactivitatii. Se va implica in actiuni de promovare si incheiere de parteneriate, va
participa la worksopuri si la intalnirile regionale ale retelei. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin
Ghidul Solicitantului - Conditii generale pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani. Tema secundara:Inovare sociala prin
contributie la dezvoltarea unui mecanism local de sustinere a procesului educational cu sprijinul APL si al institutiilor locale. Valoare
alocata: 14040lei. Procent cheltuiala: 100%.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Contributii sociale Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

24 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

45.00

Valoare totală [LEI]

1,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,080.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,080.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,080.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

21.60

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,080.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,058.40

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
.Justificare subactivitate 5.1: Coordonator Partener 4 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna. Se vor aloca 24 ore pe toata durata de
implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii prin participarea la caravanele de informare, distribuirea de
brosuri de informare. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
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Activitatea: Activitatea 5 Campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor,
copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara
Subactivitatea: Subactivitatea 5.1. Organizarea si derularea unei campanii de informare si constientizare in judetele Dolj si Valcea
Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
Subcategorie cheltuială eligibilă: 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)
Descrierea cheltuielii
Salariu net Coordonator Partener 4, 84h/luna, 24 de luni, <5 ani experienta profesionala
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

24 ore

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

1,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,440.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

28.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

1,440.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,411.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Justificare subactivitate 5.1: Coordonator Partener 4 experienta 5-10 ani, cu o norma de 84h/luna. Se vor aloca 24 ore pe toata durata de
implementare a subactivitatii. Se va implica in implementarea subactivitatii prin participarea la caravanele de informare, distribuirea de
brosuri de informare. Tariful orar a fost stabilit cu respectarea plafoanelor salariale stabilite prin Ghidul Solicitantului - Conditii generale
pentru experienta profesionala specifica de 5-10 ani.
Documente justificative
Activitatea: Activitatea 8 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Subactivitatea: Subactivitatea 8.1 Activitate transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68
Subcategorie cheltuială eligibilă: 166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)
Descrierea cheltuielii
44-Cheltuieli indirecte conform art.68
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

93,579.00

Valoare totală [LEI]

93,579.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

93,579.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

93,579.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

93,579.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,871.58

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

93,579.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

91,707.42

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Aplicarea ratei forfetare de 14,80% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul ce revin P4, in valoare de 632290,56 lei, rezultand
93579 lei
Documente justificative

Public

Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Intensitatea
intervenţiei

4,762,866.93

4,762,866.93

4,762,866.93

4,724,401.88

0.00

38,465.05

0.00

99.1924

4,762,866.93

4,762,866.93

4,762,866.93

4,762,866.93

4,724,401.88

0.00

38,465.05

0.00

99.1924

1,240,646.67

1,240,646.67

1,240,646.67

1,240,646.67

1,240,646.67

0.00

0.00

0.00

100.0000

1,016,680.11

1,016,680.11

1,016,680.11

1,016,680.11

1,016,680.11

0.00

0.00

0.00

100.0000

582,287.72

582,287.72

582,287.72

582,287.72

582,287.72

0.00

0.00

0.00

100.0000

907,051.80

907,051.80

907,051.80

907,051.80

888,910.76

0.00

18,141.04

0.00

98.0000

1,016,200.63

1,016,200.63

1,016,200.63

1,016,200.63

995,876.62

0.00

20,324.01

0.00

98.0000

Parteneri

LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA
POENARU '',ORAŞ
FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV
BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA

ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE
CONSULTANŢĂ OLTENIA

Total
proiect

4,762,866.93

ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI
INOVARE AROTT

1

Cheltuiei totale
Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

ASOCIAŢIA ECONYOUTH

Componente

-

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

Public

Cheltuieli totale
nerambursabile
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Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Intensitatea
intervenţiei

Documente încărcate

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

oferta mat consumabile S-AROTT (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23/06/2020

Oferta materiale consumabile S-AROTT

23/06/2020

Oferta pachet cazare, transport, masa S-AROTT

23/06/2020

Oferta servicii catering caravane S-AROTT

23/06/2020

Oferta servicii catering sesiuni S-AROTT

23/06/2020

Oferta servicii inchiriere sala S-AROTT

23/06/2020

Oferta servicii organizare workshop S-AROTT

23/06/2020

Oferte HDD 2 TB S-AROTT

23/06/2020

Oferte licente Office S-AROTT

23/06/2020

Oferte licente Windows S-AROTT

23/06/2020

Oferta materiale consumabile consiliere elevi P1

23/06/2020

Oferta materiale consumabile educatie parentala P1

23/06/2020

Oferta serv cazare, transport, masa P1

23/06/2020

Oferta serv design brosura campanie P1

23/06/2020

Oferta serv design brosura parinti P1

23/06/2020

Oferta serv design ghid cariera P1

23/06/2020

Oferta serv org workshop ed parentala P1

23/06/2020

Oferta serv publicitate P1

23/06/2020

Oferta birou operational P2

23/06/2020

Oferta etajera P2

23/06/2020

Oferta materiale consumabile P2

23/06/2020

Oferta pachet cazare, transport, masa P2

23/06/2020

Oferta pachet transport, masa P2

23/06/2020

Oferta serv org workshop P2

23/06/2020

Oferte costume populare P2

oferta pachet cazare trans masa S-AROTT (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferta serv catering caravane S-AROTT (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferta serv catering sesiuni S-AROTT (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferta serv ichiriere sala S-AROTT (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta serv org work S-AROTT (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferte HDD 2 TB S-AROTT (SD).pdf
F663C45EA8C0305DC8C9F19AE2EC5201FBC6F83726CF1B1FE1DD0
7D40758BDFB
Oferte licente office S-AROTT (SD).pdf
4ED31FD29551C5D74008A4B25F1DA3E1A5B7A9B04A067C5AB8DB14
541D79B5BB
Oferte licente windows S-AROTT (SD).pdf
774E508646261B2A3FE2738E2610E2FC735B4E73D209BDB27BBCF66
27A2D09DF
oferta mat consumab consiliere elevi P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta mat consumab ed parentala P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta pachet serv cazare, trans,, masa P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta serv design brosura campanie P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta serv design brosura parinti P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta serv design ghid cariera P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta serv org work ed parentala P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta servicii publicitate P1 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferta birou operational P2 (SD).pdf
F663C45EA8C0305DC8C9F19AE2EC5201FBC6F83726CF1B1FE1DD0
7D40758BDFB
Oferta etajera P2 (SD).pdf
F663C45EA8C0305DC8C9F19AE2EC5201FBC6F83726CF1B1FE1DD0
7D40758BDFB
oferta mat consumabile P2 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta pachet cazare, transport, masa P2 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta pachet transport, masa P2 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta serv org work P2 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferte costume populare P2 (SD).pdf
36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23/06/2020

Oferta catering elevi P3

23/06/2020

Oferta catering prescolari P3

23/06/2020

Oferta pachet tabla interactiva+videoproiector P3

23/06/2020

Oferta catering elevi P4

23/06/2020

Oferta catering prescolari P4

23/06/2020

Oferte desktop all in one P4

23/06/2020

Oferte dulapuri P4

23/06/2020

Oferta laptop

23/06/2020

Oferta materiale educationale elevi

23/06/2020

Oferta materiale educationale prescolari

23/06/2020

Oferte multifunctionala

23/06/2020

Oferte scaune

23/06/2020

Oferte tableta

23/06/2020

Oferte videoproiector

Oferta catering elevi P3 (SD).pdf

Oferta catering prescolari P3 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
oferta pachet tabla interactiva+videoproiector P3 (SD).pdf
36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068
Oferta catering elevi P4 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferta catering prescolari P4 (SD).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Oferte desktop all in one P4 (SD).pdf
36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068
Oferte dulapuri P4 (SD).pdf
CA14268525AA3AABEE53D1F9675CDFDAEE67497F929B90884A30A3
34352DBC35
oferta laptop (SD).pdf
76B04DB8DD4B559E3E6C5D3A0C495B99A2C2361AD7267534BB9A8E
86178B3F33
oferte materiale educationale elevi (SD).pdf
A99B7654F29C9133D106EF20C7C61B6BC0F4F3F7BE897F0FE23DDB
2DAE06B6A6
oferte materiale educationale prescolari (SD).pdf
60CD9FD4F62899466DDE2809262412C5C07A210765AB943432CE876
79C542CF5
oferte multifunctionala (SD).pdf
2BC1DBD7345F07DF42C973D4DFF1FD6D91B3944FCC03DFAB46272
BAEF215A5EB
oferte scaune (SD).pdf
186D8A49BB936701F533BF790DEDEBC4C2193EEB35FD449C600B23
55F5FCDF0B
oferte tableta (SD).pdf
36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068
oferte videoproiector (SD).pdf
36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068

Buget - Câmp de intervenţie
Componenta 1
Cod
115

Categorie câmp de intervenţie

Buget eligibil

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la
programe de dezvoltare pentru (copiii) preşcolari, precum şi la un învăţământ primar şi
secundar de calitate, inclusiv parcursuri de învăţare formale, non-formale şi informale
pentru reintegrarea în filierele de educaţie şi formare
Buget eligibil total

4,762,866.93 ( 100.00 %)
4,762,866.93 (100.00 %)

Buget - Formă de finanţare
Componenta 1
Cod

Formă de finanţare

Buget eligibil

01

Grant nerambursabil

4,762,866.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total

Buget - Tip teritoriu

229

4,762,866.93 (100.00 %)

Componenta 1
Cod

Tip teritoriu

Buget eligibil

07

Nu se aplică

4,762,866.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total

4,762,866.93 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.
Componenta 1
Cod
07

Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

Nu se aplică

4,762,866.93 ( 100.00 %)
Buget eligibil total

4,762,866.93 (100.00 %)

Buget - Temă secundara FSE
Componenta 1
Cod

Tip temă secundară FSE

Buget eligibil

05

Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor

238,850.00 (

5.01 %)

06

Nediscriminare

245,226.74 (

5.15 %)

02

Inovare socială

291,554.20 (

6.12 %)

08

Nu se aplică

3,987,235.99 ( 83.72 %)
Buget eligibil total

Evaluare
Detaliere cerere de clarificări

230

4,762,866.93 (100.00 %)

CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Gabriel Catalin Vladut, CNP 1570622163281, posesor al CI seria DX, nr. 935023, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT, lider de parteneriat al
parteneriatului dintre ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT şi ASOCIAŢIA ECONYOUTH;
ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA/ADMINISTRATIV;
LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA, confirm că informaţiile incluse în această
cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este
necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT, lider de
parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT şi ASOCIAŢIA
ECONYOUTH; ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV; LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA, să asigur
resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT, lider
de parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT şi ASOCIAŢIA
ECONYOUTH; ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE CONSULTANŢĂ OLTENIA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO"
CRAIOVA/ADMINISTRATIV; LICEUL TEHNOLOGIC '' PETRACHE POENARU '',ORAŞ BĂLCEŞTI,JUDEŢUL VÂLCEA, este singurul
responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.
Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Gabriel Catalin Vladut.

Data
25/06/2020 12:56:40
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